Algemene voorwaarden pianolessen 2018/2019

Inschrijving

1. Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
2. De inschrijving is persoonsgebonden.
3. Wanneer de cursist minderjarig is zijn de ouders verantwoordelijk over de betaling. Zij dienen het
inschrijfformulier te ondertekenen.
4. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u de verplichting aan tot betalen.
5. De cursist schrijft zich in per 1 september 2018 t/m 1 september 2019.
6. Er kan op elk moment worden ingestroomd. Bij instroming geldt het maandbedrag horende bij
het gekozen lespakket. De facturatie gaat in na de 1e proefles.
Opzegging

1. Wanneer de cursist zich wil uitschrijven bedraagt de opzegtermijn 1 maand. Deze maand gaat in
op de 1e dag van de betreffende maand.
2. De uitschrijving gaat pas in wanneer er is voldaan aan alle betalingsverplichtingen. De docent
bevestigd de uitschrijving per mail.
Restitutie

1. Restitutie van het cursusgeld vindt als regel niet plaats.
2. Bij de pianolessen geldt dat schriftelijk (d.m.v. een doktersverklaring) gedeeltelijke restitutie kan
worden aangevraagd, indien door overmacht, zoals een gebroken arm of langdurige ziekte, meer
dan 3 pianolessen uitvallen. De aanvraag wordt in behandeling genomen en na overleg met de
docent zal er een uitspraak over de restitutie volgen.
3. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie.
Betalingen

1. Het jaarbedrag wordt opgedeeld in 12 gelijke termijnen. De betalingen gaan in voor aanvang van
de lesmaand (er wordt dus vooruit betaald).
2. De betalingen kunnen op drie verschillende manieren worden voldaan.
Facturatie per maand. De cursist betaald hierbij via ideal binnen 10 dagen na de
factuurdatum.
Het gehele jaarbedrag in 1 keer. De cursist betaald hierbij via ideal binnen 10 dagen na
de factuurdatum.
Via automatische incasso. De cursist ondertekend een machtigingsformulier ter akkoord
voor automatische incasso gedurende 12 maanden.
3. Wanneer de cursist na de betalingstermijn van 10 dagen niet betaald ontvangt de cursist een
herinnering.
4. Mocht de betaling na 2 herinnering niet zijn voldaan zal de docent vervolgmaatregelingen nemen.
Hierbij wordt er een incassobureau ingeschakeld. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van de cursist.
Tarieven

1. Ieder jaar worden de tarieven bijgesteld in de maanden juli/augustus.
2. Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt er 21% btw gerekend. Dit omdat de docent wettelijk
verplicht is hierover btw moet betalen.
3. De tarieven staan op de website www.mattijsschoeman.nl
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Verzuim

1. Cursist: Bij afwezigheid van de cursist wordt vriendelijk verzocht om 24 uur voor aanvang af te
melden. De docent is niet verplicht om de les op een ander tijdstip in te halen.
2. Docent: Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.
Indien dit niet mogelijk is zal de les vervallen. Wanneer er door ziekte of afwezigheid 3 lessen in
het cursusjaar vervallen, wordt er vanaf de 4e les en verder gezorgd voor restitutie.
3. De docent stuurt een mailtje of WhatsApp bericht bij afwezigheid.
Algemeen

1. De cursist dient een piano dan wel keyboard te hebben om op te oefenen.
2. In de lespraktijk staan waardevolle studio en muziekapparatuur. Wees hier zuinig op!
3. Bij opmerkingen, klachten of complimenten over de lessen, kunt u contact opnemen met de
docent Mattijs Schoeman via info@mattijsschoeman.nl of 06-46264221.

Mattijs Schoeman / Willem Pijperlaan 8b / 6711 ER / 06-46264221 / info@mattijsschoeman.nl
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