Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 augustus 2016
Inschrijving
- Inschrijving is alleen schriftelijk mogelijk door
invulling en ondertekening van het daarvoor
bestemde formulier.
- De inschrijving geldt voor de gehele
cursusperiode. Door inschrijving verplicht u zich
tot het betalen van de gehele cursusprijs.
- Inschrijving is niet mogelijk zolang niet voldaan
is aan de verplichting tot betaling van het
verschuldigde cursusgeld in voorgaande jaren.
- Door ondertekening van het
aanmeldingsformulier verklaart de (ouder of
betaling plichtige van de) cursist kennis te
hebben genomen van de bepalingen van de
algemene voorwaarden en verklaart zich
hiermee akkoord.
- Bij wijziging van adres of e-mail adres dient het
secretariaat zo spoedig mogelijk op de hoogte
te worden gesteld.
Annulering / tussentijdse beëindiging
- Na aanvang van de cursus heeft u in principe
geen recht op restitutie van cursusgeld.
- Annulering is alleen kosteloos tot 2 weken voor
aanvang van de cursus.
- Voor muzieklessen geldt een opzegtermijn van
1 maand.
- U kunt in bepaalde gevallen een verzoek tot
restitutie van cursusgeld indienen. Restitutie
van het cursusgeld wordt verleend op
schriftelijk verzoek in geval van:
- Ziekte of zwangerschap waardoor de cursist
de cursus ten minste zes aaneengesloten
lesweken niet heeft kunnen bezoeken;
- Verhuizing van de cursist naar elders
(buiten een straal van 25 km van de
cursuslocatie).
Betaling cursusgeld
- Bij aanmelding verplicht men zich tot betaling
van het gehele cursusbedrag of lesgeld. Je
ontvangt een factuur voor het gehele
cursusbedrag. Je hebt twee mogelijkheden voor
betaling:

-

- betaling middels automatisch incasso in 1
termijn;
- betaling middels bankoverschrijving in 1
termijn.
Bij bankoverschrijving: De termijn voor betaling
factuur dient vóór 1 september te worden
voldaan.

Bij automatisch incasso: De factuur zal
omstreeks 25 augustus worden geïncasseerd.
Verzuim en uitval van lessen
- Bij uitval van lessen door afwezigheid van de
docent worden de lessen op een later tijdstip
ingehaald. De cursus loopt in de meeste
gevallen door.
- Bij een te verwachten langdurige uitval van
lessen door ziekte of andere omstandigheden,
worden de lessen indien mogelijk door een
andere docent waargenomen tot het moment
waarop de vaste docent de lessen weer kan
overnemen.
- Indien een cursus voortijdig onderbroken wordt
en de vervallen lessen niet binnen redelijke
termijn kunnen worden gegeven, dan ontvangt
u restitutie over de lessen die niet zijn
uitgevoerd.
- De deelnemer wordt verzocht om zich, bij
verhindering of ziekte, af te melden (of te laten
afmelden) bij de docent.
-

Lesprogramma
- Vanaf het huidige seizoen garanderen wij een
vast aantal lessen per cursusjaar. De laatste
weken van het cursusjaar worden gebruikt om
eventueel uitgevallen lessen in te halen.
Slotbepalingen
- De harmonie heeft het recht om cursisten
tijdens de lessen te fotograferen en dit
beeldmateriaal te gebruiken voor publicitaire
doeleinden.
- In alle gevallen waarin deze bepalingen niet
voorzien, beslist de voorzitter jeugd &
opleiding.

