Algemene voorwaarden Guitarmate muziekschool

Aanmelding:
Aanmeldingen zijn definitief door middel van het inschrijfformulier welke verkrijgbaar is bij
Guitarmate muziekschool, en op de website.
Door ondertekening accepteert u de algemene voorwaarden.
Aanmeldingen/ inschrijvingen kunnen gedurende het gehele jaar.
Voor prijzen zie www.guitarmate.nl/prijzen
Proefles:
Een proefles van 30 minuten is mogelijk, daarvoor wordt € 7,50 in rekening gebracht. Dit kunt u
contant betalen.
Indien er een inschrijving volgt kunt u dit de eerste betaling terug vorderen.
Contributie:
U kunt dit jaarbedrag in 12 maandelijkse termijnen voldoen. Op de website staan jaarbedragen
vermeld, wanneer er per jaar vooruit wordt betaald geldt er een korting van 6%, bij een betaling
van half jaar vooruit geldt er een korting van 4%, en bij een betaling per kwartaal vooruit geldt er
een korting van 2%.
Alle termijnen dienen uiterlijk voor de 5e dag van de lopende maand te worden voldaan.
De cursustarieven worden jaarlijks in juni geïndexeerd en bekend gemaakt op de website.
•
•

•

•

Wanneer u een betalingstermijn kiest met korting is er geen tussentijdse opzegging
mogelijk, mits één maand, schriftelijk, voor het verstrijken van dit termijn.
Bij beëindiging van het lidmaatschap is de cursist zelf verantwoordelijk voor het
stopzetten van het betalingstermijn. Er vindt geen volledige restitutie plaats indien dit
niet is stopgezet, er wordt dan 30% van de teveel betaalde termijnen in rekening
gebracht.
Guitarmate behoudt zich het recht om de les-overeenkomst te beëindigen bij
herhaaldelijk te late betalingen of wangedrag, u bent ten alle tijden verplicht de niet
betaalde contributie alsnog te voldoen plus eventuele aanmaningskosten, dagrentes en
eventuele incasso kosten.
Guitarmate is gerechtigd om de lesgeld tarieven aan te passen conform de markt.

Betalingsregeling:
De contributie dient te worden voldaan voor de 5e van de lopende maand onder vermelding van
het inschrijfnummer en naam van de cursist. Of bij jaar, half jaar en kwartaal dient deze betaling
voor de 10e van de eerste maand van de komende termijn betaald te worden.
Herinneringskosten:

De cursist verplicht zich tot het betalen van herinneringskosten, wanneer hij/zij verzaakt
tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Dit geldt ook bij stornering van de
contributie. Herinneringskosten bestaan uit administratiekosten en/of incassokosten. De
herinneringskosten bedragen minimaal € 4,00 (bij een kortdurende betaalachterstand).
In het geval van betaalachterstand is Guitarmate gemachtigd de lessen te stoppen.
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Afzeggingen:
Indien lessen worden afgezegd door de cursist, worden deze niet gecompenseerd of
ingehaald. Deze afzeggingen dienen tijdig, via info@guitarmate.nl ,of telefonisch naar
0619948659 te worden gedaan. Gelieve minimaal 48 uur van te voren af te zeggen.
In geval van langdurige ziekte of ongeval, wordt dat in overleg met
beheer.guitarmate@gmail.com geregeld.
Indien lessen worden afgezegd door de muziekschool, kunnen deze worden ingehaald.
De muziekschool zal de cursist dan benaderen.
Er vindt geen restitutie van gelden plaats.
Opening Guitarmate:
Op Christelijke en Nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven.
De eerste 2 weken van de basisschool zomervakantie, tussen kerst en oud en nieuw en 1 januari
worden er eveneens geen lessen gegeven.
De overige school vakanties is Guitarmate open voor reguliere lessen.
Opzegging:
Bij opzegging van de overeenkomst, dient dit minimaal één kalendermaand voor de
beëindiging uitsluitend schriftelijk of via mail naar beheer.guitarmate@gmail.com of info
@guitarmate.nl te geschieden. Beëindiging kan alleen per eerste van een maand.

Kinderen onder de 18 jaar kunnen niet zelf opzeggen. Dit dient door de ouders/voogd te
geschieden.
Geen lessen volgen wordt niet gezien als een opzegging.
Guitarmate neemt alleen een opzegging in behandeling mits opgezegd als hierboven
vermeld.
Indien u betaald per jaar, half jaar of kwartaal kunt u uitsluitend opzeggen per termijn. U
dient dan wel één maand opzegtermijn te hanteren. Restitutie van jaar, half jaar en kwartaal
bedragen vindt niet plaats.
Algemeen:
Guitarmate muziekschool is niet aansprakelijk voor vermissing van waardevolle voorwerpen,
of schade aan instrumenten veroorzaakt buiten toedoen van Guitarmate muziekschool.
Guitarmate muziekschool behoudt zich het recht voor om tarieven of regels te wijzigen.

Voor meer informatie: beheer.guitarmate@gmail.com of info @guitarmate.nl.
Tel: 06 19948659
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