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Informatie en voorwaarden van toepassing op cursussen

Locatie
De cursussen worden gegeven op de bovenverdieping van Muziekhuis Jan Piet Beers aan de Gedempte Gracht 40 te
Schagen. De ingang van de muziekschool is bereikbaar vanaf de Laan aan de achterzijde van de muziekwinkel.
Inschrijving en duur van de lesperiode.
Inschrijven voor een cursus kan door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier. De lesperiode duurt 12 maanden.
Aan het einde van de lesperiode kan deze opnieuw voor 12 maanden worden verlengd.
Tijdstip waarop de cursus wordt gevolgd
In overleg met de cursist wordt voorafgaand aan de lesperiode een tijdstip afgesproken waarop de lessen binnen deze periode
worden gevolgd. Het afgesproken tijdstip geldt voor de gehele lesperiode. Bij verhindering of gemiste lessen, om welke reden
dan ook, vindt geen restitutie van de lesvergoeding plaats en blijft de lesvergoeding over de afgesproken periode verschuldigd.
Lengte van de lessen
Buiten de schoolvakanties wordt wekelijks een les van 30 minuten gegeven. In de maanden juli en augustus is er een
zomerstop.
Proefperiode van 10 lessen.
Het volgen van een korte aaneengesloten lesperiode kan eenmalig d.m.v. de 10 rittenkaart. Wekelijks wordt op een
afgesproken vast tijdstip een privé-les van 30 minuten gegeven.
Lesvergoeding
Voor de lesvergoeding ontvangt de cursist een factuur die betrekking heeft op de afgesproken lesperiode. Tarieven zoals
vermeld op het inschrijfformulier worden jaarlijks geactualiseerd. Bij eerder beëindigen door de cursist, blijft deze ongeacht het
aantal gevolgde lessen de vergoeding over de gehele periode verschuldigd. Betaling kan als volgt plaatsvinden:
a.
b.

De lesvergoeding voor de proefperiode in zijn geheel bij vooruitbetaling in contanten of via bankoverschrijving.
De lesvergoeding voor een seizoen aan het beging van de cursus contant of door bankoverschrijving. Tevens bestaat
de mogelijkheid is automatische incasso in 5 achtereenvolgende maandelijkse termijnen mogelijk Hiervoor dient de
cursist (bij minderjarig door ouders of verzorgers) de machtigingskaart op het inschrijfformulier in te vullen en te
ondertekenen.

Lesmateriaal
De kosten voor het lesmateriaal zijn op jaarbasis gering, maar niet bij het cursusgeld inbegrepen.

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Bestuur en docenten van Stichting Muziekonderwijs Schagen wensen u veel muziekplezier!

