
Koninklijke Harmonie Unie Sevenum  
Opgericht 1833 

 

Inschrijfformulier blokfluitopleiding 
Dit inschrijfformulier inleveren bij: Frans Vermeeren, Scheperstraat 7 , 5975 VK Sevenum of mailen naar 
opleidingen@harmonieunie.nl 
 
Gegevens cursist  
Voor- en achternaam  

Geboortedatum  

Geslacht £ Man £ Vrouw 

Straat en huisnummer  

Postcode   Woonplaats  

Telefoonnummer / mobiel  

E-mailadres  

Gegevens ouders/verzorger indien lid <18 jaar 

Voor- en achternaam  

 
Cursist schrijft zich in voor 
   Kosten 

 Blokfluit-opleiding 32 lessen van 45 min. duur 1 schooljaar €125,-1 
 
Betaling cursusgeld      
Het voldoen van het cursusgeld kan op twee verschillende manieren: 

 Bankoverschrijving na ontvangst factuur in 1 termijn2 
 Automatisch incasso in 1 termijn3 

Ondergetekende machtigt hierbij Koninklijke Harmonie Unie Sevenum om de opleidingskosten af 
te schrijven van het volgende  bankrekeningnummer: 
 

IBAN                       
 

Rekening op naam van  

 
 Ondertekening  

Datum  

  
Handtekening lid / ouders / verzorgers 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Kosten zijn inclusief benodigdheden zoals blokfluit, boekje en statief. 
2/³ Zie algemene voorwaarden 
 



Koninklijke Harmonie Unie Sevenum  
Opgericht 1833 

 
 

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 
- In alle gevallen waarin deze bepalingen 

niet voorzien, beslist de voorzitter 
opleidingen. 

 
 
 


