
 

 

 

 
Algemene Voorwaarden 2016 / 2017 
Seizoenscursus 1 & 2 instrumentale les, zangles,  vocal- groups & bandcoaching 
 
 

Inschrijving 

 Inschrijving geschiedt middels een volledig mogelijk ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 

 Indien de leerling minderjarig is, dient het formulier door een ouder/verzorger ondertekend te worden. 

 De leerling schrijft zich in voor een volledig lesseizoen. Seizoen 1 loopt van 22 augustus 2016 tot 28 januari 
2017 en seizoen 2 loopt van 30 januari 2017 tot 6 juli 2017. 

 Inschrijving brengt geen inschrijvings- of administratiekosten met zich mee. 

 De inschrijving loopt automatisch af op 28 januari 2017 en/of 6 juli 2017, aan het einde van de lesseizoenen. 

 Afhankelijk van de lesdag bestaat een lesseizoen uit 17 tot 21 lessen.  

 Indien de leerling zich inschrijft in de loop van het lesseizoen, worden de maanden waarin op dat moment 
geen lessen gevolgd zijn niet in rekening gebracht. 

 
 
Verlenging en opzegging van de inschrijving 

 De inschrijving wordt na afloop van het seizoen niet automatisch verlengd. Hiermee eindigen tevens 
financiële verplichtingen op 28 januari 2017 en/of 7 juli 2017, aan het einde van het lesseizoen.  

 Wil de leerling in het volgende seizoen de lessen niet voortzetten, dan is (tijdige) schriftelijke opzegging niet 
noodzakelijk. Het wordt echter wel gewaardeerd, met oog op het tijdelijk bijstellen van de contracturen van 
docenten in het nieuwe seizoen.  

 In zeer bijzondere gevallen is opzeggen gedurende het seizoen mogelijk. Indien de leerling lessen niet meer 
kan hervatten, kan worden gekeken naar teruggaaf van een deel van het lesgeld. Redenen kunnen zijn: 
langdurige ziekte, verhuizing buiten de gemeente, etc. Enkel schriftelijke (per post of e-mail) ingediende 
aanvragen worden in behandeling genomen. Alleen de directie van het muziekcentrum kan beslissen 
omtrent terugbetaling van lesgeld. Toezeggingen hierin gebeuren schriftelijk met ondertekening. 
 

 
Lesuitval, lesgeld, lesmateriaal en betaling 

 Wanneer de leerling de les afzegt, wegens ziekte of andere redenen komen deze lessen te vervallen. Deze 
lessen worden echter niet terugbetaald. Indien het Zang & Muziek Centrum verhinderd is om een les door te 
laten gaan kan deze les worden ingehaald of wordt terugbetaald. 

 Lesgeld dient volgens factuur, voorafgaand aan de eerste les te worden overgemaakt op rekeningnr. NL 61 
INGB 0006 1519 23.  

 Voor betaling in maandelijkse termijnen dient toestemming gegeven te worden voor automatische incasso. 
Hiervoor wordt een extra bedrag van €20,00 in rekening gebracht. 

 Indien de leerling halverwege het lesseizoen inschrijft dient het lesgeld volgens factuur, voor aanvang van 
de eerstvolgende les overgemaakt te worden op rekeningnr. NL 61 INGB 0006 1519 23.     

 Lesmateriaal zit niet in het lesgeld inbegrepen. 

 Zaken als instrumenten, accessoires of lesmateriaal kunnen binnen het Zang & Muziek Centrum worden 
aangeschaft en dienen direct te worden afgerekend.  

 Betalingsachterstand bij lesgeld of overige zaken kan gevolgen hebben voor het doorgang vinden van de 
muzieklessen. Bij inschakeling van een incassobureau worden alle bijkomende kosten op de klant verhaald. 

 Proeflessen zijn gratis mits er na afloop van de proefles wordt ingeschreven voor het hele lesseizoen. Indien 
de leerling zich niet inschrijft voor het lesseizoen, zal er een bedrag van €9,95 in rekening worden gebracht. 
 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Huisregels, aansprakelijkheid, copyright 

 Men dient zich in alle vertrekken van het muziekcentrum naar behoren te gedragen. 

 Er mag niet gespeeld worden op instrumenten van het Zang & Muziek Centrum Vlaardingen zonder 
toestemming van een docent of aanwezig personeel. 

 Er mag ten allen tijde niet gespeeld worden op instrumenten die bestemd zijn voor de verkoop. 

 Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde locatie buiten het Zang & Muziek Centrum 
Vlaardingen.  

 Zang & Muziek Centrum Vlaardingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, diefstal of verlies van 
goederen opgelopen tijdens het verblijf in het Zang & Muziek Centrum Vlaardingen. 

 Bij het, door verkeerd gebruik, ontstaan van schade aan eigendommen van Zang & Muziek Centrum 
Vlaardingen wordt een beroep gedaan op de verzekering van de klant. In overleg kan besloten worden op 
welke wijze aanspraak gemaakt zou kunnen worden op de verzekering van het Zang & Muziek Centrum 
Vlaardingen.  

 Zang & Muziek Centrum Vlaardingen heeft het copyright voor alle teksten, foto`s en beeldmerken in onze 
uitingen op papier en de website. Deze mogen niet door de klant gebruikt worden tenzij voorafgaand 
schriftelijk toestemming is verleend. 

 Zang & Muziek Centrum Vlaardingen laat regelmatig film, foto en audio-opnames maken van cursussen van 
cursussen en presentatieavonden. De opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de 
website, in en cursusbrochure en andere media. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u 
akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt voor aanvang van het seizoen schriftelijk 
bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. U ontvangt altijd een e-mail met ontvangstbevestiging. 
 


