Algemene Voorwaarden van Het MuziekCollectief per 1 september 1997
Het cursusjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. In dit “schooljaar" blijven, na aftrek
van de vakanties, 40 weken over voor de lessen.
De vakantiesluiting wordt zoveel mogelijk geregeld in overeenstemming met die van het
basisonderwijs in onze regio.
U meldt zich aan voor muziekles in het door u gekozen vak door het invullen en
ondertekenen van het lescontract. Als de leerling minderjarig is, dient de inschrijving door
de ouder c.q. verzorger te geschieden.
De overeenkomst treedt inwerking nadat u geplaatst bent in de gewenste les. Uw
inschrijving blijft geldig totdat de overeenkomst schriftelijk bij de docent en de administratie
van de school wordt opgezegd. Dit kan per mail. De opzegtermijn is twee maanden
gerekend vanaf de eerste van de nieuwe maand.
Betaling van de lesgelden geschiedt vooraf, per incasso in 10 termijnen. Uitzondering
hierop is als vooraf voor het gehele cursusjaar wordt betaald. (eventueel in twee termijnen)
Vermeldt daarbij de naam van de leerling, de naam van de docent(e) en het betreffende
tijdvak. Het lesgeldbedrag is opgebouwd uit een bedrag voor de docent en een bedrag
aan studiohuur. Met het betalen van de lesgelden betaalt u de docent en studiohuur ineen.
Bij leerlingen boven de 21 jaar wordt btw berekend over de betaling aan de docent. (dus
niet over de studiohuur)
Bij niet nakomen van de betalingsverplichting kan de docent(e) de betreffende leerling het
recht om de lessen te volgen ontzeggen. De lesovereenkomst blijft evenwel van kracht tot
uw schriftelijke opzegging en daarmee blijft ook de betalingsverplichting bestaan. De
opzegtermijn van twee maanden blijft gehandhaafd.
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de met hem/haar
afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen worden niet
ingehaald. Bij verzuim van de docent(e) wordt deze les ingehaald of er wordt voor
vervanging gezorgd.
Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als uw docent(e) in gebreke blijft de lessen te
verzorgen.

