Algemene Voorwaarden Muziekschool De Brug
Aanmelding
Aanmeldingen zijn definitief indien het inschrijfformulier, welke verkrijgbaar is bij Muziekschool De
Brug en op de website, is ingevuld en ondertekend. Bij leden jonger dan 18 dient het
inschrijfformulier te worden ingevuld en ondertekend door een ouder/voogd. Door ondertekening
van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Aanmeldingen zijn
gedurende het gehele jaar mogelijk.
Proefles
Een proefles van 30 minuten is altijd mogelijk, hiervoor wordt €7,50 in rekening gebracht. Indien er
een inschrijving volgt wordt dit bedrag in mindering gebracht op de eerste betaling van de
contributie.
Contributie
U kunt dit jaarbedrag in 12 maandelijkse termijnen voldoen. Op de website staan jaarbedragen
vermeld. Wanneer er per jaar vooruit wordt betaald geldt er een korting van 6%, bij een betaling van
half jaar vooruit geldt er een korting van 4%, en bij een betaling per kwartaal vooruit geldt er een
korting van 2%.
Alle termijnen dienen uiterlijk voor de 5e dag van de lopende maand te worden voldaan.
De lestarieven worden jaarlijks in januari geïndexeerd en bekend gemaakt op de website en via mail.
● Wanneer u een betalingstermijn kiest met korting is er geen tussentijdse opzegging mogelijk,
mits één maand, schriftelijk, voor het verstrijken van dit termijn.
● Bij beëindiging van het lidmaatschap is de cursist zelf verantwoordelijk voor het stopzetten
van het betalingstermijn. Er vindt geen volledige restitutie plaats indien dit niet is stopgezet,
er wordt dan 30% van de teveel betaalde termijnen in rekening gebracht.
● Muziekschool De Brug behoudt zich het recht om de lesovereenkomst te beëindigen bij
herhaaldelijk te late betalingen of wangedrag. U bent ten alle tijden verplicht de niet
betaalde contributie alsnog te voldoen plus eventuele aanmaningskosten, dagrentes en
eventuele incasso kosten.
● Muziekschool De Brug is gerechtigd om de lestarieven aan te passen conform de markt.
● Muziekschool De Brug is verplicht om over de lessen van leden vanaf 21 jaar, 21% BTW af te
dragen. Dit wordt verrekend over de geldende lestarieven. U bent zelf verantwoordelijk voor
het tijdig aangeven wanneer de leeftijd van 21 jaar wordt bereikt.
Betalingsregeling
Betaling van de contributie kan plaatsvinden via een automatisch incasso of IDEAL betaling. De
contributie dient te worden voldaan voor de 5e van de lopende maand onder vermelding van het
inschrijfnummer en naam van de cursist. Of bij jaar, half jaar en kwartaal dient deze betaling voor de
10e van de eerste maand van de komende termijn betaald te worden.

Herinneringskosten
De cursist verplicht zich tot het betalen van herinneringskosten, wanneer hij/zij niet tijdig aan de
betalingsverplichtingen voldoet. Dit geldt ook bij stornering van de contributie. Herinneringskosten
bestaan uit administratiekosten en/of incassokosten. De herinneringskosten bedragen minimaal €
4,00 (bij een kortdurende betaalachterstand). In het geval van betaalachterstand is Muziekschool De
Brug gemachtigd de lessen te stoppen totdat de betaalachterstand is voldaan.
Afmeldingen
Gelieve minimaal 24 uur van tevoren afmelden voor een les. Dat kan op dit telefoonnummer:
06-12843250 of e-mailadres: info@muziekschooldebrug.nl.
Indien lessen worden afgezegd door een cursist, worden deze niet gecompenseerd of ingehaald.
Indien lessen worden afgezegd door de muziekschool, worden deze wel gecompenseerd of
ingehaald. De muziekschool zal dan de cursist inlichten en benaderen. Er vindt geen restitutie van
lesgeld plaats. In geval van langdurige ziekte/afwezigheid wordt er in overleg met Muziekschool De
Brug een passende oplossing gezocht.
Opzegging
Opzegging van de overeenkomst, dient minimaal één kalendermaand voor de beëindiging uitsluitend
schriftelijk of via mail naar info@muziekschooldebrug.nl te geschieden. Beëindiging kan alleen per
eerste van een maand. (vb: u zegt schriftelijk op op 17 mei, dan wordt de overeenkomst per 1 juli
beëindigd. Of: u betaalt per half jaar en het termijn verloopt per 1 oktober. U kunt dan uiterlijk 31
augustus schriftelijk opzeggen).
Kinderen onder de 18 jaar kunnen niet zelf opzeggen. Dit dient door de ouder/voogd gedaan te
worden.
Indien u betaald per jaar, halfjaar of kwartaal kunt u uitsluitend opzeggen per termijn. U dient dan
wel één maand opzegtermijn te hanteren. Restitutie van jaar, half jaar en kwartaal bedragen vindt
niet plaats.
Geen lessen volgen wordt niet gezien als een opzegging.
Muziekschool de
Brug neemt een opzegging alleen in behandeling indien de opzegging geschiedt zoals hierboven
wordt beschreven.
Muziekschool De Brug behoudt zich het recht leden, in geval van wanbetaling en/of wangedrag,
toegang tot de les te weigeren.
Opening Muziekschool De Brug
Muziekschool De Brug is het gehele jaar open voor reguliere lessen met uitzondering van Christelijke
en Nationale feestdagen. Ook de eerste twee weken van de basisschool zomervakantie, tussen kerst
en oud- en nieuw en op 1 januari worden er geen lessen gegeven. Tijdens de overige
schoolvakanties is Muziekschool De Brug open voor reguliere lessen.
Aansprakelijkheid
Muziekschool De Brug aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die leden maken door ongeval,
letsel, diefstal of vernieling voor, tijdens of na de lessen, in de ruimtes en in/om het gebouw. Indien
de wettelijke aansprakelijkheid van Muziekschool De Brug is vastgesteld wordt er een uitzondering
gemaakt.

Privacy
Persoonsgegevens van leden worden vastgelegd in de administratie van Muziekschool De Brug. Deze
gegevens worden gebruikt om u te informeren over belangrijke zaken. Persoonsgegevens worden
niet doorgegeven aan derden.
Het is Muziekschool De Brug toegestaan om beeld- of geluidsopnames te maken van lessen,
activiteiten, optredens, presentaties, backstage, in en om het gebouw en op externe locaties, tenzij u
hier van tevoren uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Muziekschool De Brug mag deze opnames
gebruiken in publicaties van of namens Muziekschool De Burg zonder daar enige vergoeding aan u
verschuldigd te zijn.
Externe partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de
(ouders/voogd van) leden die op de beeld- en geluidsopnames te zien/horen zijn.
Algemeen
Muziekschool behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden, lestarieven te verhogen of regels te
wijzigen. Verhogingen van lestarieven worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd. Bij
aanmelding gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden van Muziekschool De Brug.

Voor meer informatie: 06-12843250 of info@muziekschooldebrug.nl.

