Algemene Voorwaarden
instrumentale les 2020- 2021, zangles, vocal- groups, bandcoaching,
(ruimte)verhuur en evenementen

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 31 augustus 2020 tot 30 januari
2021 en seizoen 2 loopt van 1 februari 2021 tot 16 juli
2021.
•
Inschrijving brengt geen inschrijvings- of
administratiekosten met zich mee.
•
De inschrijving loopt automatisch af op 30 januari 2021
en/of 16 juli 2021, aan het einde van de lesseizoenen,
afhankelijk van het seizoen waarvoor u heeft
ingeschreven.
•
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 30 januari 2021 en/of 16 juli
2021, afhankelijk van het seizoen waarvoor u heeft
ingeschreven.
•
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
•
Per seizoen kan er één afwezige les worden ingehaald,
mits de desbetreffende leerling 24 uur van tevoren is
afgemeld. Is de inhaal les al gebruikt of is er niet op tijd
afgemeld geldt de regel hieronder.
•
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
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 gelden andere tarieven dan cursisten
die het seizoen of twee seizoenen in één keer per bank,
pin of contant betalen.
•
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 €10,- in rekening worden gebracht.

Machtiging automatisch incasso
•
Bij betalen in maandelijkse termijnen is het invullen van
het formulier doorlopende machtiging standaard
Europees incasso verplicht.
•
Bij een mislukt incasso behoort u het maandelijkse
termijn binnen een week handmatig over te maken.
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 te 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.
Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op
de lessen. Voor onze gehele algemene voorwaarden kunt u
terecht op:
www.zangenmuziekcentrumvlaardingen.nl/informatieleerlingen/
Hier vindt u ook het lesrooster van het huidige schooljaar.

Instrumentenverhuur
Wanneer deze voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Zang & Muziek Centrum
Vlaardingen , verder te noemen: “verhuurder”, gedane aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij verhuurder partij is, tenzij
partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere
contracterende partijen, verder te noemen: “de wederpartij” zijn niet van toepassing ook al is daarnaar door de wederpartij in van
haar afkomstige correspondentie en stukken, uitdrukkelijk naar verwezen.
1.

Huurperiode
Het gehuurde goed, verder te noemen: “producten”, wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 maand.
De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het pand van
verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat pand, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen. De huurperiode vangt ook aan als de koerier het apparaat heeft afgeleverd op het vooraf
schriftelijk vastgelegde afleveradres.

2.

Tarieven
De wederpartij wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De
wederpartij dient de huurprijs contant/per giro en volledig voor of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen wordt.

3.

Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door
het tonen aan verhuurder van een of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen (hiervan maken wij dan een kopie) alsmede
een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 1 maand. Bovenstaande in dit artikel mag ook vooraf verstrekt worden door
de huurder.

4.

Gebruik
De huurder zal de producten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal zorgvuldig
met het product omgaan en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is bij twijfel verplicht aan een
door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouw, erven of andere plaatsen waar de gehuurde
apparatuur zich bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

5.

Vervoer
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door verhuurder verstrekte verpakking af magazijn geheel voor
eigen risico.

6.

Gebruik
De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de producten in goede conditie worden geleverd. Door het
aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de producten en erkent huurder
dat de door hem gehuurde producten beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt. Indien zich tijdens de
huurperiode een beschadiging of gebrek aan de gehuurde producten ontstaat, dient huurder dit direct te melden aan de
verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf beschadigingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de
gehuurde producten, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien beschadigingen of
gebreken in of aan de gehuurde producten niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder
volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

7.

In gebreke zijn en schadevergoeding
De producten moeten door de huurder aan het pand van de verhuurder worden afgehaald of men komt overeen dat het
afgeleverd gaat worden bij het leveringsadres zoals eerder schriftelijk overeengekomen. Indien de huurder niet op tijd is of
niet op het juiste tijdstip bereikbaar is om de producten in ontvangst te nemen is zulks geheel voor zijn eigen rekening en
risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode. De producten moeten
door huurder aan het pand van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen
huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of de producten moeten door huurder uiterlijk op de datum
waarop de huurovereenkomst eindigt, aangeboden worden aan de koerier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde producten teruggebracht heeft, om welke reden dan ook,
alsook in geval van beschadiging aan de producten, door welke oorzaak dan ook, is de huurder daarvoor in gebreke
zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Als dan is de huurder, onverminderd zijn overige
verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij een niet tijdige
terugbezorging/beschikbaar stelling bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de
overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50 % van die huurprijs. Ingeval van beschadiging
van de producten is huurder de kosten van herstel van die beschadiging als schadevergoeding verschuldigd alsmede de
huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50 % van die huurprijs. Indien
verhuurder tengevolge van te late terugbezorging/afhaling door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de
apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder
opgrond van het bepaalde in het voorgaande lid, van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit
meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

