Algemene voorwaarden MuziekmakeRijen
Versie 4 juli 2017
1. De muzieklessen
 De lessen worden wekelijks gegeven op een van te voren afgesproken tijdstip. Er worden
geen lessen gegeven tijdens de schoolvakanties regio zuid.
 De cursusduur is afhankelijk van de soort cursus 10, 15 of 20 weken, exclusief vakanties,
en kan telkens worden verlengd.
 De lessen duren 25, 30, 35 of 45 minuten. Afhankelijk van de groepsgrootte en de soort
cursus.
 De groepsgrootte varieert van 2-7 leerlingen. Bij 8 leerlingen wordt de groep gesplitst.
 Een cursist kan eenmalig een gratis proefles aanvragen.
2. Inschrijving en plaatsing
Leerlingen worden ingeschreven via een inschrijfformulier en een akkoordverklaring van de
algemene voorwaarden. Dat kan het gehele jaar via het formulier op de website, of via een
gedrukt formulier. Leerlingen worden zo snel mogelijk geplaatst in de eerstvolgende
cursusreeks waarvoor men zich heeft ingeschreven. Deze data staan vermeld op de website.
Bij enkele cursussen kunnen leerlingen ook halverwege instromen. Het tarief wordt dan
berekend op basis van het lestarief en de resterende lessen in een cursusreeks. Mocht er
even geen plaats beschikbaar zijn, dan komt hij/zij op een wachtlijst. Er volgt altijd een
bevestiging van plaatsing in een cursus per e-mail, ter controle van alle gegevens. Eventuele
correcties kunnen binnen een week nog worden doorgegeven.
3. Definitieve plaatsing en betaling
Een week na de bevestiging van de plaatsing, is de deelname aan de cursus definitief met
bijbehorende betalingsverplichtingen. Bij de start van deelname aan een cursusreeks wordt
een factuur verzonden, die binnen twee weken betaald dient te worden. Wijzigingen in de
persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden doorgegeven. Indien
de factuur niet tijdig wordt voldaan, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. Alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn in dat geval voor rekening
van de cursist. In dergelijke situaties behoudt de muziekmakerij zich het recht om een
cursist toegang tot de cursus te weigeren, totdat aan de betalingsplicht is voldaan.
4. Ziekte en lesuitval
Verhindering van de leerling:
Bij ziekte of verhindering van de leerling vervalt de les, zonder restitutie. Als er sprake is van
langdurige ziekte (langer dan 2 weken) kan er vanaf de 3e week restitutie worden verleend.
Indien de leerling vroegtijdig stopt met de cursusreeks (geen ziekte), wordt geen restitutie
verleend.
Bij individuele lessen geldt: Indien de leerling wegens ziekte niet op de les kan verschijnen,
dan is het mogelijk om in overleg met de docente een inhaal les af te spreken. Het
ziekteverzuim moet dan wel minimaal 24 uur van te voren gemeld zijn.
Ziekte of verhindering docent:
Bij ziekte of verhindering van de docent, zal worden getracht de les aan het einde van de
cursus in te halen door een week langer door te gaan. Indien dit niet mogelijk is, of indien er
sprake is van langdurig verzuim van de docent, zal er restitutie van het lesgeld worden
verleend.

