Algemene voorwaarden Muziek Abrona

1. Aanmelding
De leerling (of ouder van) meldt zich hetzij telefonisch, hetzij via de mail aan bij (de muziekdocent van)
de afdeling muziek. Er worden afspraken gemaakt over een eerste kennismakingsles.
Bij de aanmeldingen in september 2014 worden afspraken gemaakt tot eind december 2014.
Als een leerling gedurende het schooljaar begint wordt de precieze lesperiode door de docent
aangegeven.
2. Betalingsregeling
De betaling van de lessen is voor de periode september t/m december . Restitutie van het lesgeld
geschiedt alleen wanneer een leerling langer dan twee lesweken aaneengesloten of meer dan 4
weken per betaalperiode ziek is. Een doktersverklaring is dan eveneens vereist.
3. Prijzen lessen
De prijzen zullen jaarlijks per 1 september geïndexeerd worden. De leerling (of ouder) zal hiervan tijdig
op de hoogte worden gebracht. Over de prijs is geen BTW verschuldigd. Indien wij op aangeven van
de belastingdienst btw in rekening moeten gaan brengen dan zal dit achteraf in rekening worden
gebracht.
4. Afwezigheid docent
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt gepoogd de lessen te vervangen. Is dit niet mogelijk dan
is restitutie van het lesgeld mogelijk mits de docent meer dan 2 keer per betaalperiode (halfjaar)
afwezig is.
5. Wijzigingen gedurende het cursusjaar
Wanneer een (groeps)les onverhoopt niet blijkt te werken zal er overleg plaatsvinden tussen de
docent en de ouder(s) over alternatieve mogelijkheden.
6. Verlenging/ opzegging
De leerling dient 1 maand voorafgaande aan de komende lesperiode door te geven als hij/ zij
de muzieklessen wil continueren. ( voor 1 januari of voor 1 juli)
Dit geldt ook ingeval van opzegging. In beide gevallen wordt dit rechtsreeks aan de docent doorgegeven.
7. Schade
Abrona is niet aansprakelijk voor schade en gebreken die door de leerlingen worden aangebracht aan
de faciliteit ontstaan, en/ of aan het gebruik van instrumenten van de afdeling muziek. De leerling ( of
ouder/ verzorger van) draagt ingeval van schade zorg voor het afsluiten van een geldende (WA)
verzekering.
8. Klachten
Bij klachten, die niet met de docent kunnen worden opgelost is het mogelijk om contact op te nemen
met de coördinator van de afdeling muziek, Stijn Harbers (Stijn.harbers@abrona.nl) tel 088 201 8558

