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Inschrijving
Definitieve inschrijving vindt plaats door het retourneren aan Het Strijkersgilde van de volledig ingevulde en ondertekende lesovereenkomst
en het ondertekende machtigingsformulier.
Bij minderjarige leerlingen dienen deze formulieren te worden ondertekend door een ouder of voogd.
Door ondertekening van de lesovereenkomst verklaart U zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Bij inschrijving voor een jaarcursus (30 lessen of meer) hoeft U zich niet ieder cursusjaar opnieuw in te schrijven. Uw inschrijving wordt
automatisch verlengd.
Voor kortlopende cursussen dient U zich opnieuw in te schrijven.
Uitschrijving
Tussentijds uitschrijven is uitsluitend schriftelijk mogelijk bij jaarcursussen (30 lessen of meer).
Na bevestiging van plaatsing voor een jaarcursus is er een schriftelijke opzegtermijn van een maand. Dit betekent dat bij opzegging voor de
1e van de maand over deze maand nog lesgeld verschuldigd is.
Indien uitschrijving plaatsvindt bij een duoles, wordt, in overleg, de lestijd van de overgebleven leerling naar rato aangepast of de
overgebleven leerling gaat naar het lestarief voor de individuele les.
Uitschrijven aan het einde van het cursusjaar geschied door schriftelijke opzegging voor 15 juni.
Tussentijdse uitschrijving bij korte cursussen (minder dan 30 lessen) leidt niet tot restitutie van lesgeld.
Betaling
Betaling van het lesgeld geschied via automatische incasso rond de 1e van de maand in 10 gelijke termijnen.
Bij niet akkoord gaan met de afschrijving dient U binnen 56 dagen Uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
Cursisten die geen gebruik maken van de automatische incasso dienen zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de 10 gelijke termijnen
welke per 1e van de maand betaald moeten zijn.
U ontvangt geen factuur.
Cursussen korter dan 30 lessen kunnen uitsluitend in 1 termijn worden betaald.
Bij latere instroom wordt het cursusgeld naar rato berekent.
Bij schriftelijke opzegging van de lessen vervalt de automatische incasso na de laatste betalingstermijn.
Per aanvang van een nieuw cursusjaar kunnen er aanpassingen van de tarieven plaatsvinden.
Niet inbare lesgelden
Bij achterstand van betaling van lesgelden wordt een betalingsherinnering gestuurd. Daarvoor wordt €12,50 aan kosten in rekening gebracht.
Wanneer binnen 14 dagen na deze herinnering niet wordt gereageerd volgt uitsluiting van de lessen.
Toeslag
Voor leerlingen van 21 jaar en ouder brengt Het Strijkersgilde de wettelijk voorgeschreven BTW-toeslag in rekening.
Absentie docent
Bij alle cursussen is het aantal geplande lessen per cursusjaar aangegeven.
Bij jaarcursussen (30 lessen of meer) kunnen door omstandigheden maximaal twee lessen uitvallen.
Bij cursussen van 15 tot 30 lessen kan door omstandigheden maximaal 1 les uitvallen.
Indien er meer lessen uitvallen door omstandigheden en deze kunnen niet ingehaald of vervangen, dan is over het verschil restitutie van
cursusgeld mogelijk. Daarvoor dient een schriftelijk verzoek ingediend te worden.
De berekening en betaling van restitutie vindt plaats na het einde van de cursus.
Absentie leerling
Verhindering of ziekte meldt U rechtstreeks bij de docent.
Verhindering of ziekte van de cursist geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of op het volgen van een vervangende les. Indien U door
zwaarwegende omstandigheden langere tijd (meer dan 4 aaneengesloten cursusweken) niet in staat bent de lessen te volgen, bijvoorbeeld
door ziekte, zwangerschap of ongeval, dient U dit zo spoedig mogelijk schriftelijk (per brief of (voor alt/vioollessen) via
els.veltheer@xs4all.nl of (voor cellolessen) via h.rinsma@online.nl) te melden. Een verzoek om restitutie van het cursusgeld in verband met
deze ziekte van de cursist kan worden ingediend direct nadat de cursist is hersteld en de lessen weer worden hervat. De eerste vier
aaneengesloten lessen die vanwege ziekte niet zijn genoten, worden niet vergoed. Het maximaal aantal lessen dat na de genoemde eerste
periode van vier aaneengesloten lessen kan worden gerestitueerd, bedraagt maximaal acht aaneengesloten lessen.
Indien de cursist voorziet dat vanwege ziekte langer moet worden verzuimd, is volledige uitschrijving mogelijk. Hierbij wordt een
opzegtermijn van vier lessen gehanteerd en vervalt de voor de cursist gereserveerde cursusplek.
Aansprakelijkheid
Het Strijkersgilde is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten.
Algemeen
Vakanties en vrije dagen zijn gerelateerd aan de vakanties en vrije dagen van het voortgezet onderwijs.
Met deze voorwaarden komen alle eerder gestelde voorwaarden te vervallen.

