Het Musiater - Muziek
Muziekschool, erkend door de Landelijke Stichting Kwaliteitsbewaking
voor de gemeenten:
Zevenaar – Didam – Duiven – Rijnwaarden

INSCHRIJFFORMULIER
Instrumentale / Vocale opleidingen
Cursusjaar 2010 – 2011
Gegevens Betalingsplichtige
Dhr./Mevr.*:

Voorletter(s):

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon privé:

Mobiel telefoon:

Email adres:

Bank-/Gironummer

Betalingsmogelijkheden:
0
het totaal bedrag in een keer
0
machtiging totaal bedrag in een keer 2% korting
0
in 5 termijnen (incasso oktober, november, januari
maart en mei)

Handtekening:

Gegevens Leerling(e)
Achternaam + Voorletter(s):
Roepnaam:

M/V*
Geboortedatum:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Email adres:

Mobiel telefoon:

Geeft zich op voor (instrument):

Voorkeur Lesplaats:

Lid van muziekvereniging**:

Gevestigd te:

1e voorkeur lessoort:

2de voorkeur lessoort:

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

Groep van 4 leerlingen (60 minuten)
Groep van 3 leerlingen (50 minuten)
Groep van 2 leerlingen (35 minuten)
Individueel 25 minuten
Individueel 20 minuten
Individueel 15 minuten

Groep van 4 leerlingen (60 minuten)
Groep van 3 leerlingen (50 minuten)
Groep van 2 leerlingen (35 minuten)
Individueel 25 minuten
Individueel 20 minuten
Individueel 15 minuten

Datum:
Handtekening:

Handtekening secretaris muziekvereniging
(indien van toepassing):

Inschrijving geschiedt volgens de bepalingen zoals vermeld op pagina twee van dit
inschrijfformulier. De betalingsplichtige verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen
van deze bepalingen.
* - Doorhalen wat niet van toepassing is.

** Hieraan kunnen - geen rechten worden ontleend.

Het Musiater - Bommersheufsestraat 62 - 6901 JZ Zevenaar - Telefoon (0316) 52 98 41 - Rabobank 38.48.50.545
info@hetmusiater.nl - www.hetmusiater.nl

Het Musiater - Muziek
Muziekschool, erkend door de Landelijke Stichting Kwaliteitsbewaking
voor de gemeenten:
Zevenaar – Didam – Duiven – Rijnwaarden

Algemene Voorwaarden Het Musiater
1. DE INSCHRIJVING IS BINDEND
Inschrijven voor cursussen, instrumentale- of zangles, is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Bij nieuwe inschrijvingen kunt u
de inschrijving tot 2 weken voor aanvang van de lessen annuleren. Voor annuleringen hierna wordt 50% van het volledige lesgeld in rekening gebracht. Voor cursussen kunt u tot
4 weken voor aanvang van de cursus annuleren.
Voor muzieklessen geldt: Eenmaal ingeschreven blijft u automatisch ingeschreven (m.u.v. Primo en cursussen) tot u zich uitschrijft d.m.v. het ingevulde uitschrijfformulier. Dit
formulier is van onze website te downloaden of bij onze receptie te verkrijgen. Het uitschrijfformulier moet uiterlijk voor 1 juni voorafgaand aan het nieuwe lesjaar worden
ingeleverd. Wij erkennen geen buitengewone omstandigheden op basis waarvan een leerling tussentijds kan worden uitgeschreven anders dan genoemd in deze voorwaarden bij
restituties.
Onze bevestiging van inschrijving verplicht u tot betaling van het cursus / lesgeld. U verbindt zich hieraan totdat u zich uitschrijft.
Voor de HaFaBra-opleiding geeft u zich op via uw muziekvereniging.
2. LESGELD
In onze lesoverzichten staat het lesgeld vermeld, onder voorbehoud van drukfouten. Over het lesgeld van cursisten die (bij aanvang) 21 jaar en ouder zijn, is 19% BTW
verschuldigd. Bij plaatsing na aanvang van de lessen (indien mogelijk) betaalt u een evenredig deel.
3. GEZINSKORTING
Indien twee of meer gezinsleden (wonend op het zelfde adres) WEKELIJKS instrumentale- of zangles volgen gedurende het hele jaar, dan bedraagt de korting voor het tweede
gezinslid 5% en voor het derde en daarop volgende gezinslid 10% van het lesgeld (excl. BTW). De korting wordt verleend op het laagste tarief. Gezinskorting wordt alleen
verstrekt bij start van de lessen aan het begin van het les- cursusjaar. Gezinskorting wordt alleen verstrekt over instrumentale en zanglessen.
Om in aanmerking te komen voor gezinskorting behoeft u geen verzoek in te dienen. Wij zullen op basis van de door u verstrekte gegevens zelf overgaan tot het verlenen van de
korting.
Er wordt geen korting verstrekt op het tarief voor de HaFaBra-opleiding deze lessen tellen ook niet mee bij de berekening van het aantal gezinsleden dat lessen volgt.
4. BETALING
U kunt het cursus / lesgeld betalen na ontvangst van onze factuur.
Betalingskorting: Indien u een machtiging geeft om een factuur hoger dan €150,00 in één keer te laten incasseren ontvangt u een betalingskorting van 2%.
Indien u van een machtiging gebruik wenst te maken, moet u dit op het inschrijfformulier aangeven middels het plaatsen van uw handtekening op de daarvoor
bestemde plaats.
Bij bedragen hoger dan €150,00 en m.u.v. knipkaarten (excl. BTW), is betaling in 5 maandelijkse termijnen mogelijk. De incasso’s vinden plaats aan het eind van de
maand. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld per direct opeisbaar, vermeerderd met
€15,00 (excl. BTW) administratiekosten.
Indien u geen machtiging tot automatische incasso wilt afgeven, dient u het lesgeld in één keer voor aanvang van de cursus / lessen te betalen. Bij te late betaling is
de betalingsplichtige de wettelijke rente en eventuele incassokosten verschuldigd en worden er extra administratiekosten á €15,00 (excl. BTW) in rekening gebracht.
N.B. Bij een
betalingsachterstand wordt een nieuwe inschrijving niet in behandeling genomen.
5. WIJZIGING/INHOUD PROGRAMMA
Het Musiater heeft het recht om bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. Het Musiater heeft het recht de lesvorm (individueel en groepsles), de
docent, de data en de plaats van de activiteit te bepalen. Hierbij kan afgeweken worden van de lesvorm in een vorig seizoen en van de in de brochure vermelde gegevens. Bij
annuleren door Het Musiater is door u geen lesgeld verschuldigd. Vanzelfsprekend wordt u van deze wijzigingen tijdig op de hoogte gesteld.
6. RESTITUTIE
Bij ziekte van de docent worden vanaf de tweede uitgevallen les de volgende uitgevallen lessen automatisch door ons aan u gerestitueerd voor 1 september van het volgende
lesjaar. Indien Het Musiater voor vervangende lessen heeft zorg gedragen vervalt uw recht op restitutie voor die lessen. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op
restitutie van het lesgeld.
Daarnaast vind restitutie plaats bij:
1.
Bij overlijden van de leerling.
2.
Verhuizing van leerling buiten de gemeente Zevenaar, Duiven, Montferland en Rijnwaarden waar hij of zij lessen van Het Musiater volgt, tegen overlegging van een
recent uittreksel uit het bevolkingsregister (indienen binnen 1 maand na verhuizing).
3.
Langdurige ziekte van de leerling, tegen overlegging van een medische verklaring (binnen 2 maanden na aanvang van de ziekte).
In deze gevallen zal restitutie plaats vinden zodra wij door u hiervan op de hoogte zijn gesteld. Bij restitutie zal €15,00 (excl. BTW) administratiekosten in rekening worden
gebracht.
Alleen in bovengenoemde gevallen 1 t/m 3 is ook tussentijds opzeggen (uitschrijfformulier) mogelijk.
In alle andere gevallen is uitschrijven slechts mogelijk voor 1 juni d.m.v. het ingevulde uitschrijfformulier m.b.t. de inschrijving voor het volgende lesjaar.
7. COPYRIGHT
Het Musiater beheert het copyright voor alle teksten, foto’s en beeldmerken in onze uitingen op papier en website. Het Musiater laat in opdracht foto’s maken bij lessen en
activiteiten. Wij behouden ons het recht voor om deze te gebruiken in onze publicaties en op de website. De foto’s zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Bezwaar hiertegen kan
uitsluitend schriftelijk worden ingediend, voorafgaand aan de eerste les, t.a.v. Het Musiater, t.a.v. de heer B. Frölich, Bommersheufsestraat 62 6901 JZ Zevenaar, onder
vermelding van de les of cursus waaraan u of uw kind deelneemt.
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