Voorwaarden van “Pianoschool Van der Wallen”

Inschrijving
•
•
•
•

•

Inschrijving vindt uitsluitend plaats na aanmelding door middel van een
volledig ingevuld inschrijfformulier.
Indien er sprake is van een minderjarige leerling, dient de inschrijving te
geschieden door de ouders / verzorgers.
Bij aanmelding verklaart men zich akkoord met de voorwaarden.
De inschrijving blijft geldig tot wederopzegging en worden dus stilzwijgend
verlengd. Er dient in geval van uitschrijven altijd rekening te worden
gehouden met de vooraf bepaalde opzegtermijn.
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen schriftelijk per omgaande
aan de pianoschool te worden vermeld.

Uitschrijving
•
•
•

Uitschrijven van de pianoschool dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dat
kan per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of per e-mail.
De uitschrijving geldt vanaf de eerste van de maand.
Er is een opzegtermijn van één maand.

Lessen
•

•

•
•

•

•

De lesdag en lestijd wordt in overleg met de leerling bepaald. Binnen
redelijke grenzen is aanpassing van dag en tijd mogelijk. De aanpassing
dient schriftelijk te worden aangevraagd en met redenen omkleed.
De leerling heeft recht op 38 lessen per schooljaar/cursusjaar bij een
volledige inschrijving. Het aantal lessen wordt evenredig verminderd bij
een deeltijd inschrijving.
Het cursusjaar loopt gelijk met het schooljaar van het Voortgezet
Onderwijs, midden Nederland, regio Den Haag.
Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt, ook na
afmelding, vervalt het recht op die les. Afmelding bij verhindering wordt
op prijs gesteld.
Inhaallessen zijn alleen dan van toepassing indien de docente afwezig is of
is geweest. Het inhalen gebeurt altijd in overleg en op basis van
redelijkheid.
De lesvorm “1 keer per 2 weken” is alleen mogelijk, indien dit
roostertechnisch kan.
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Betaling en betalingsachterstand
•

•
•

•

•

De leerling dan wel diens ouders / verzorgers in het geval van
minderjarigheid krijgen aan het begin van de lesmaand de nota voor de
komende maand. Deze nota is gebaseerd op het jaarbedrag dat voor de
duur van de les en de leeftijd van de leerling is aangegeven. Het
jaarbedrag wordt door 10 gedeeld.
In de maanden juli en augustus worden geen nota’s verstrekt.
De betalingstermijn van de nota is 2 weken na dagtekening. De nota’s
worden per post verstuurd, dan wel aan de leerling meegegeven indien dit
op het aanmeldingsformulier kenbaar is gemaakt.
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de volgende procedure
gehanteerd:
1) Er wordt eenmalig een herinnering verstuurd.
2) Na de herinnering volgt een aanmaning. Hierbij worden administratieen verzendkosten (€ 10,00 ) in rekening gebracht.
3) Na de aanmaning volgt de in gebreke stelling.
4) Daarna wordt de vordering uit handen gegeven. De daaruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de leerling, dan wel voor
diens ouders / verzorgers in het geval van minderjarigheid.
In het geval van niet tijdige betaling behoudt de pianoschool zich het recht
voor de leerling de lessen te ontzeggen. Toelating tot het volgend
cursusjaar wordt pas dan weer mogelijk nadat de openstaande rekeningen
volledig zijn voldaan.

Restitutie lesgelden.
•

Restitutie van lesgelden vindt uitsluitend plaats in onderstaande gevallen:
a) Bij langdurige ziekte van de leerling.
Langdurig wordt gekenmerkt als een aaneengesloten periode van meer
dan 4 weken/lessen. De restitutie dient schriftelijk met overleg van
doktersattest te worden aangevraagd bij de pianoschool. Hierbij zij
aangemerkt dat reeds gemaakte kosten (huur van de accommodatie
e.d.) in mindering van het lesgeld wordt gebracht. Een opgave van
deze kosten is op aanvraag verkrijgbaar.
b) Bij overlijden van de leerling.
De restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de
pianoschool. De restitutie van overgebleven lessen is volledig.
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Aanpassing van tarieven
•
•
•
•

De tarieven voor een volgend schooljaar worden in maart van
voorafgaande schooljaar vastgesteld.
De tarieven voor leerlingen jonger dan 21 zijn niet vermeerderd met de
wettelijk btw.
De tarieven van volwassen leerlingen – 21 jaar en ouder – zijn
vermeerderd met de wettelijke btw.
De veranderingen in de tarieven worden voor 1 mei aan de leerlingen dan
wel aan diens ouders / verzorgers in geval van minderjarigheid gemeld
door middel van een brief, e-mail en/of op de site van de school.

Verlies en/of diefstal
•

De pianoschool is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of
diefstal van persoonlijke eigendommen.

Lesmateriaal en leermiddelen
•

De kosten voor de aanschaf van bladmuziek en / of eventuele andere
leermiddelen zijn voor rekening van de cursist.

De directie behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Na
bekendmaking kunnen leerlingen binnen 30 dagen zich laten uitschrijven, indien
zij dat wensen.
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