
•  Aanmelding voor lessen kan alleen door middel van het volledig ingevulde inschrijfformulier. 
 Aanmelding kan gedurende het gehele lesjaar.

•  Indien plaatsing niet direct mogelijk is, wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst en krijgt u bericht wanneer 
 plaatsing mogelijk is.

•  Het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld en voor aanvang van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt.

•  Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand, gerekend   
 vanaf de 1e van de maand volgend op die waarin wordt opgezegd (datum poststempel of e-mail). 
 Om misverstanden te voorkomen kunnen mondelinge opzeggingen niet worden geaccepteerd. 
 Na opzegging wordt berekend hoeveel het cursusgeld tot en met de laatste lesdatum bedraagt.

•  In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van de docent, kan Het Muziekpand de inschrijving eenzijdig opzeggen.

•  Bij afwezigheid van de docent wordt in eerste instantie gezocht naar een vervangend docent of een ander tijdstip   
 waarop de les gegeven kan worden. Is dit niet mogelijk dan krijgt u bericht van het niet doorgaan van de les.

•  40 lessen gegarandeerd per lesjaar (incl. de meerdere projecten).

•  Bij eens in de 14 dagen les heb je les in de even of oneven weken. Noteer dit dan ook goed in de agenda.

•  In het lesgeld zitten 2 dagen afwezigheid van de docent inbegrepen.

•  Bij ziekte van de leerling dient dit te worden doorgegeven aan de docent.

•  Indien de leerling(e) één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimd, blijft het lesgeld verschuldigd.

•  Lessen inhalen is niet mogelijk (uitzonderingen daar gelaten).

•  Tijdens schoolvakanties zijn er geen reguliere lessen en zijn wij dan ook gesloten. 

•  Wij organiseren meerdere projecten / jams / concerten en evenementen per lesjaar, waardoor je op meer dan 
 40 ‘‘lessen’’ uit kunt komen.

•  Voor de exacte (vakantie)dagen waarop wij gesloten zijn, verwijzen wij u door naar de agenda pagina op onze website.

•  Per maand wordt vooraf een nota voor het verschuldigde lesgeld afgegeven, welke bij incasso dient te worden voldaan.  
 Deze wordt rond de 25e van de maand van de door u opgegeven rekening afgeschreven. Het jaar bestaat uit 
 10 betaal-maanden.

•  Voor personen vanaf 21 jaar dienen wij 21 % B.T.W. in rekening te brengen boven op het lesgeld.

•  Leermiddelen zoals drumstokken, lesboeken, etc, komen ten laste van de leerling.

•  De student plus ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het dragen van gehoorbescherming. 
 Het Muziekpand V.O.F. bied de mogelijkheid tot de koop van oordoppen en kan dan ook ten aller tijden niet 
 aansprakelijk worden gesteld voor gehoorschade.

•  Het Muziekpand is in geen enkel geval aansprakelijk voor de leerling of voor verlies, diefstal of beschadiging 
 van de eigendommen van de leerling.

•  Door deel te nemen aan de lessen/optredens/eindconcerten en overige activiteiten die gehouden worden door 
 Het Muziekpand, geeft u automatisch toestemming om beeldmateriaal wat tijdens deze activiteiten wordt gemaakt te  
 gebruiken voor promotionele doeleinden (bijvoorbeeld website/print). Mits er protest wordt gemaakt tegen het gebruik  
 van deze promotie doeleinden rondom het gebruik van deze foto’s. Wie zijn of haar medewerking verleent aan 
 promotionele activiteiten/doeleinde van Het muziekpand heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.

•  Het Muziekpand gebruikt uw gegevens alleen voor eigen gebruik, communicatie tussen student (klant) en 
 het Muziekpand over o.a. lessen, projecten en betalingen. Gegevens zullen te allen tijde nooit zonder toestemming   
 doorgespeeld worden aan contacten buiten onze organisatie. Na uitschrijving en het voldoen van de laatste 
 betaalverplichtingen zullen uw gegevens de verplichte periode van 7 jaar voor de belastingdienst bewaard blijven. 
 Na deze periode zullen wij al uw gegevens uiteraard netjes verwijderen/vernietigen.

• De Student is op de hoogte van het Corona beleid en protocollen van Het Muziekpand V.O.F. en zal deze zo goed 
 mogelijk naleven en is zich er bewust van bij overtreding zelf (persoonlijk) verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn.

• Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met deze voorwaarden.
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Lesvoorwaarden Het Muziekpand


