Lesvoorwaarden Margitsmuziekles
Inschrijven
Het inschrijven verloopt via het websiteformulier op de website van Margitsmuziekles.nl Na deze volledige te
hebben ingevuld, je akkoord bent gegaan met de Algemene Lesvoorwaarden en hebt verzonden, word je
aanvraag in behandeling genomen. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of
verzorgers. Inschrijven betekent ook dat je akkoord gaat met de tarieven, zoals deze vermeld staan op de
website. Je wordt na het verzenden van je inschrijfformulier zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor de eerste
(proef)les.
Lesdata / vakanties
Het cursusjaar loopt zoveel mogelijk gelijk aan de vakanties van de basisscholen in Gouda (regio MiddenNederland) en bestaat uit 38 lessen op jaarbasis. In de vakanties en op nationale feestdagen wordt er geen les
gegeven. De data van de vakanties zijn terug te vinden op de website van Margitsmuziekles.nl
Lestijden kunnen in overleg veranderd worden.
Lesmateriaal
Tenzij anders wordt afgesproken zorgt de leerling zelf voor de aanwezigheid van een (eigen) instrument. De
kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. Boeken, materialen en andere
benodigdheden zijn niet bij de lestarieven inbegrepen.
Betaling / termijnen
Voor de afgesproken termijn wordt digitaal (PDF) een factuur gezonden aan het opgegeven e-mailadres, welke is
vermeld op het inschrijfformulier. Binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient er betaald te zijn; op het
rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Facturatie vindt altijd voorafgaand aan de afgesproken termijn
plaats. Er kan gekozen worden uit verschillende termijnen. Per kwartaal, per half jaar of per jaar.
Voor leerlingen die ouder zijn dan 21 jaar moeten wij 21% BTW in rekening brengen. De prijzen die genoemd
zijn op de website zijn inclusief 21% BTW.
Ziekte / afwezigheid leerling
Bij ziekte of afwezigheid van de leerling kan de les niet ingehaald worden. Wanneer een leerling ruim van
tevoren weet dat hij/zij niet kan komen op een bepaalde les, kan - in overleg met de docent - geprobeerd worden
de lestijd te verschuiven of de week erop een langere les te regelen. Er is geen garantie dat dit ook altijd lukt
binnen het lesrooster van de docent. In geval van langdurige ziekte kunnen de lessen – in overleg met de docent tijdelijk stopgezet worden.
Ziekte / afwezigheid docente
Bij ziekte van de docente wordt er één week doorbetaald, na die ene week worden de lessen ingehaald of in
mindering gebracht op de factuur. In geval van langdurige ziekte of afwezigheid wordt er gezocht naar een
vervanger. In geval van afwezigheid van de docente wordt in overleg gezocht naar een geschikte vervangende
tijd. Mocht het niet lukken een vervangende tijd te vinden, dan wordt de les in mindering gebracht op de factuur.
Schade
Margitsmuziekles is niet aansprakelijk voor eventuele uit de muziekles voortvloeiende persoonlijke schade of
schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen, noch voor eventuele door de leerling veroorzaakte schade.
Opzegging
Inschrijving blijft geldig tot wederopzegging. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van
de afgesproken (betalings)termijn. De uitschrijving wordt per e-mail bevestigd.
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