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Bij inschrijving ga je akkoord met de Algemene voorwaarden van Muziekpraktijk Tessa Rouvoet. Deze
zijn hieronder te lezen.
Aanmelden
Voor lessen en/of cursussen kun je je aanmelden via het aanmeldtabblad op de website of bij een
open les. Aan de lessen en/of cursussen kan worden deelgenomen na bevestiging van de
aanmelding.
Betaling
Bij aanmelding voor een cursus zal er via de mail een eenmalige factuur verstuurd worden die
voorafgaand aan de cursus moet worden betaald. Zonder vooraf betaling mag er niet worden
deelgenomen aan een cursus.
De muzieklessen worden maandelijks gefactureerd middels een digitale factuur. De factuur komt aan
het einde van de maand en wordt daarmee achteraf geïnd.
Cursisten en leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Voor leerlingen boven de 21 jaar is
Muziekpraktijk Tessa Rouvoet wettelijk verplicht BTW te betalen. De BTW zit inbegrepen bij het
lestarief.
Lesduur
Per cursus kan de lesduur verschillen. Kijk hiervoor op de website. Er wordt verwacht dat de cursisten
10 minuten voor aanvang binnen zijn zodat er op tijd kan worden gestart.
De muzieklessen duren 45 minuten. Leerlingen kunnen zelf kiezen om wekelijks of eens per twee
weken les te krijgen.
De lessen vallen buiten de zomervakantie van regio Noord. Andere vakanties kunnen in overleg
worden in of uit gepland. De cursussen vallen buiten alle schoolvakanties.
Afwezigheid
Lessen die door afwezigheid van de leerling of cursist worden afgezegd, kunnen niet worden
ingehaald. Ook is het niet mogelijk om een deel van het bedrag terug te krijgen.
Bij afwezigheid van de docent zal de les komen te vervallen. Deze les zal dan op een ander moment
worden ingehaald. Als de les komt te vervallen wordt dit uiterlijk 1 uur voor aanvang gemeld, maar
we gaan er natuurlijk niet vanuit dat dat nodig is.
Afwezigheid vanwege vakantie wordt vroegtijdig door beide partijen aangegeven. In overleg kan er
gekeken worden of lessen kunnen worden verplaatst of ingehaald.
Annulering of uitschrijving
Indien de leerling of cursist geen gebruik wilt maken van de inschrijving wordt dit zo snel mogelijk
doorgegeven aan de docent. Een tussentijdse beëindiging van een cursus is alleen mogelijk bij een
verhuizing of langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dit geval is het mogelijk een
schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in te dienen.
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Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe
cursus dient de cursist zich weer opnieuw in te schrijven.
Als een leerling besluit te stoppen met muziekles wordt dit ook van te voren aangegeven bij de
docent. De lessen hebben een opzegtermijn tot en met de eerstvolgende factuur.
Aansprakelijkheid
Muziekpraktijk Tessa Rouvoet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel, ongeval, diefstal of
vernieling van instrumenten of vermissing en/of beschadiging van eigendommen tijdens de lessen.
Tijdens een cursus is er altijd een ouder/verzorger aanwezig die zelf verantwoordelijkheid heeft voor
het kind.
De docent neemt de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van de locatie en het
cursusmateriaal voor aanvang en na afloop van een cursus.
Privacy
Muziekpraktijk Tessa Rouvoet gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Voor meer informatie
hierover verwijs ik je naar het Privacybeleid, te vinden op de website.
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