Algemene voorwaarden
2018-2019
Dit reglement is bindend voor alle deelnemers aan activiteiten van Music Academy Gemert.
De voorwaarden en bepalingen die jaarlijks worden vastgesteld in bijvoorbeeld de tarieven
en de vakantieregeling staan vermeld op onze website.
Inschrijving
Aanmeldingen en deelname zijn persoonsgebonden en kunnen niet op andere personen
worden overgedragen. Inschrijven voor de muzieklessen is alleen mogelijk door
middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Onze bevestiging van plaatsing verplicht
je tot betaling van de lessen. Je verbindt je voor de gehele duur van het schooljaar. Voortijdig
beëindigen of wijziging van de inschrijving kan, enkel bij aanvang van de nieuwe (gekozen)
betalingstermijn. Mits dit uiterlijk twee weken van tevoren wordt aangegeven.
Lesplanning
In geval van wekelijks of tweewekelijks les wordt in overleg met docent en leerling een vaste
dag en vast tijdstip bepaald. Deze planning geldt voor de gehele duur van het schooljaar. De
planning kan, indien nodig, in overleg gewijzigd worden. Mits de wijziging voor een periode
van minimaal 2 maanden geldt. Gemiste lessen als gevolg van wijziging van de planning op
initiatief van leerling, worden niet ingehaald.
Afmelding les
Wanneer je verhinderd bent, dien je dat uiterlijk 24 uur vóór de les door te geven. Bij
verhindering is er geen mogelijkheid tot teruggaaf van het lesgeld of inhalen van de les op
een ander moment. Verhindering van docent wordt wél ingehaald op een overeengekomen
moment. In geval van gebruik van strippenkaart wordt de les alsnog afgetekend als er niet
op tijd wordt afgemeld.
Betaling
Bij wekelijks of tweewekelijks les wordt het lesgeld voldaan d.m.v. automatische incasso.
Deze kan per maand (10 termijnen) of in vier termijnen plaatsvinden. Deze keuze kun je zelf
aangeven op het inschrijfformulier. Je betaalt iedere termijn hetzelfde bedrag en je betaalt
vooruit op elke volgende termijn. Strippenkaarten worden voldaan door middel van een
factuur, die via e-mail wordt verstuurd. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum
overgemaakt te worden. Bij instroming gedurende het schooljaar worden de lessen, die
door het moment van inschrijving, niet meegenomen kunnen worden in de incasso ook
voldaan door middel van een factuur, ontvangen via e-mail. Deze dient binnen 14 dagen na
factuurdatum overgemaakt te worden.

Wijzigingen
Academy Gemert heeft het recht de docent, de data en de leslocatie van de
muzieklessen/workshops te wijzigen. Hierdoor kan worden afgeweken
van de oorspronkelijk vermelde gegevens. Uiteraard stellen wij
je van deze wijzigingen op de hoogte.
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Aansprakelijkheid
Music Academy Gemert is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het
verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen. Op alle rechtsverhoudingen
tussen deelnemer en Music Academy Gemert is het Nederlands recht van toepassing. Aan
de inhoud van onze schriftelijke uitingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Door of namens de eigenaren van Music Academy Gemert kan aan personen die zich niet
houden aan de voorschriften van dit reglement of gedrag vertonen dat daartoe aanleiding
geeft, de toegang tot de leslocatie van Music Academy Gemert worden ontzegd.
Foto's en video-opnames
Music Academy Gemert maakt in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van
leerlingen tijdens verschillende evenementen. Deze worden gebruikt voor onze website,
Social Media en andere publicaties. Door het inschrijfformulier te ondertekenen, geef je ons
stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken
en te publiceren. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan horen wij dat graag!
Bescherming persoonsgegevens
In onze privacyverklaring is te lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij
hiermee omgaan. De privacyverklaring is te vinden op onze website.
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