Inschrijfformulier Maria’s Melodie

Naam leerling

:

Geboortedatum

:

Naam ouder/verzorger

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en woonplaats :
Telefoonnummer thuis

:

Mobiel

:

E-mailadres

:

(Uw facturen en overige correspondentie zullen naar dit e-mailadres worden verstuurd).

Plaats / Datum:

Handtekening ouder / verzorger:

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van
Maria’s Melodie.
Het formulier volledig ingevuld versturen, met kopie van de voor- en achterzijde van de ID kaart van
de leerling, naar onderstaand adres of e-mail.

Maria’s Melodie
Adres
Website
E-Mail
Telefoonnr.

: Brahmsstraat 12
2807 SN GOUDA
: www.mariasmelodie.nl
: mariasmelodie@hotmail.com
: 06-12468264

IBAN
BIC/SWIFT
BTW-nummer
KvK-nummer

: NL10ABNA0508043700
: ABNANL2A
: NL048954482B01
: 58855653

Algemene voorwaarden per 1 januari 2018
Inschrijving




Inschrijving vindt uitsluitend plaats na aanmelding door middel van een volledig ingevuld
inschrijfformulier.
Bij aanmelding gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.
Leerlingen die al op les zitten krijgen voorrang op nieuwe aanmeldingen bij het inplannen
van de lessen. Indien alle lestijden vol zitten kunt u, indien gewenst, op een wachtlijst
geplaatst worden.

Lessen






De lesdag en lestijd wordt in overleg met de leerling en diens ouder(s) / verzorger(s) bepaald.
De lessen zijn wekelijks op een vast tijdstip. U kunt hiervoor een strippenkaart nemen voor 5
of 10 lessen. De lessen worden vervolgens op de strippenkaart afgetekend.
De strippenkaart komt te vervallen indien de leerling geen les volgt binnen 4 weken na de
laatst genoten les (vakanties uitgesloten).
Indien de leerling 6 maanden lang geen les heeft genomen, volgt er automatisch
uitschrijving.
De docent behoudt zich het recht voor, om het lesverband op ieder moment te beëindigen
indien er zich omstandigheden voordoen waardoor zij besluit te stoppen met het geven van
lessen aan de leerling. Indien er lesgeld is betaald vindt er restitutie plaats naar rato van de
gevolgde lessen.

Lesmateriaal en leermiddelen


De kosten voor de aanschaf van bladmuziek en/of eventuele andere leermiddelen zijn voor
rekening van de cursist.

Vakantie en feestdagen


Tijdens schoolvakanties en op feestdagen vinden er geen lessen plaats.

Ziekte en lesuitval




Indien de leerling verhinderd is één of meerdere lessen bij te wonen, dan dient u de docent
hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail in kennis te stellen.
Maria’s Melodie rekent ten alle tijden de lessen van de cursist door, ook tijdens
afwezigheid/ziekte van de cursist.
Bij verhindering van de docent wordt u, indien mogelijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail
op de hoogte gebracht. Deze les wordt niet in rekening gebracht.

Paraaf:

Betaling en betalingsachterstand







Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige. Hieronder wordt verstaan de
vader en/of moeder, voogd en/of voogdes, dan wel één van de verzorgers of wettelijke
vertegenwoordigers van de minderjarige cursist.
Er volgt geen restitutie wanneer men besluit te stoppen voordat de strippenkaart vol is en
indien er geen les is gevolgd binnen de gestelde termijn van 4 weken.
De strippenkaart van 5 of 10 lessen dient vooraf betaald te worden.
De betalingstermijn van de nota is 14 dagen na factuurdatum. De nota’s worden per e-mail
verstuurd.
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de volgende procedure gehanteerd:
1) Er wordt eenmalig een herinnering verstuurd.
2) Na de herinnering volgt een aanmaning. Hierbij worden administratiekosten
(€10,-) in rekening gebracht.
3) Na de aanmaning volgt per aangetekende brief de in gebreke stelling.
4) Daarna wordt de vordering uit handen gegeven. De daaruit voortvloeiende
kosten zijn voor rekening van de ouders/verzorgers van de leerling.

Aanpassing van tarieven




Maria’s Melodie houdt het recht om te allen tijde de tarieven aan te passen.
De veranderingen in de tarieven worden uiterlijk 1 maand van te voren aan ouders /
verzorgers gemeld door middel van een brief, e-mail en op de site van Maria’s Melodie.
De tarieven voor leerlingen jonger dan 21 zijn niet vermeerderd met het wettelijk btw.

Verlies / diefstal


Maria’s Melodie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke
eigendommen.

Wijziging persoonlijke gegevens


Het is in het belang van zowel u als van de docent dat uw wijzigingen in e-mailadres, adres,
telefoonnummer van leerling en/of betalingsplichtige zo spoedig aan de docent meldt.

Maria’s Melodie behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de
algemene voorwaarden wijzigen wordt u hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht.

Maria’s Melodie
Adres
Website
E-Mail
Telefoonnr.

: Brahmsstraat 12
2807 SN GOUDA
: www.mariasmelodie.nl
: mariasmelodie@hotmail.com
: 06-12468264

IBAN
BIC/SWIFT
BTW-nummer
KvK-nummer

: NL10ABNA0508043700
: ABNANL2A
: NL048954482B01
: 58855653

Paraaf:

