REGLEMENT EN BETALINGSVOORWAARDEN
INSCHRIJVING EN CURSUSJAAR
1. Inschrijving geschiedt voor een geheel cursusjaar. De leiding van de
modevakschool beslist over toelating van de leerling.
2. Het cursusjaar bestaat uit vier delen in de periode augustus tot en met juni
overeenkomstig een nader vast te stellen rooster. In elk deel worden negen lessen
van elk twee uur en 15 minuten aangeboden, overeenkomstig het door de leiding
vastgestelde rooster.
CURSUSGELD
3. Het cursusgeld is voor het gehele jaar verschuldigd. Betaling geschiedt in vier
termijnen. De eerste termijn is uiterlijk op 1 juli voor aanvang van het cursusjaar
verschuldigd. De tweede tot en met vierde termijn zijn verschuldigd voor aanvang
van de desbetreffende lesperiode.
4. Het lesgeld is verschuldigd, ongeacht verzuim van de leerling. Indien verzuim ten
minste 24 uur van te voren wordt gemeld, kan in overleg de les worden ingehaald
in het desbetreffende of in het eerstvolgende tijdvak van hetzelfde cursusjaar,
binnen het rooster en voor zover de bezetting van de les daar ruimte toe biedt.
5. Indien door omstandigheden die aan de modevakschool kunnen worden
toegerekend een of meer lessen geen doorgang kunnen vinden, kunnen de
uitgevallen lessen worden ingehaald op een door de leiding na overleg met de
desbetreffende leerlingen te bepalen tijdstip.
6. Restitutie van het lesgeld wordt niet verleend.
GANG VAN ZAKEN BIJ DE LESSEN
7. De leerling draagt zelf zorg voor naaigerei en voor de door de leerling te
gebruiken materialen en stoffen.
8. De leerling behandelt de naaimachines en de lockmachine met zorg. De leerling
volgt de machineinstructies nauwkeurig op. Machineonderdelen mogen niet door
de leerling worden meegenomen. De kosten van het gebruik van lockgaren zijn
begrepen in het cursusgeld.
9. Alle patronen worden doorgeslagen met rijggaren of aangegeven met krijt.

10. De leerling gaat pas over tot het knippen van een patroon na verkregen
toestemming.
11. Roken en het gebruik van meegebrachte dranken of etenswaren zijn niet
toegestaan. De leerling gedraagt zich overeenkomstig de instructies van de
docent. Bij het niet naleven van de instructies of bij wangedrag kan worden
overgegaan tot schorsing, verwijdering en beëindiging van de inschrijving van de
leerling, zonder aanspraak op restitutie van het lesgeld.
OVERIGE BEPALINGEN
12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de leiding.
13. De modevakschool is niet aansprakelijk voor schade aan personen of goederen
ontstaan door toedoen of nalaten van de docenten of de leiding, anders dan
ingevolge opzet of daaraan gelijk te stellen nalatigheid of grove schuld.
14. Ondertekening van het inschrijfformulier brengt aanvaarding van het reglement
en van de betalingsvoorwaarden mee.

