Hilde de Wolf

Inschrijfformulier cursusjaar 2017-2018

blokfluitles

Docent: Hilde de Wolf
Naam cursist: …………………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: .......................................................................................
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………….
Mobiel nummer: …………………………………………………………………………..
Email: ………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: …………………………………………………………………………..
Naam ouder/verzorger: ………………………………………………………………….
Aantal lessen per jaar: 38 / 19 (doorhalen wat niet van toepassing is)
Lesduur: 20 minuten / 30 minuten / 45 minuten
Ingangsdatum van de lessen (bij tussentijdse inschrijving) ……………………………………………….
Met deze overeenkomst hebben beide partijen ook de voorwaarden gelezen en goed
bevonden
Plaats en datum:

Plaats en datum:

……………………………….

…………………………….

Handtekening cursist/ouder/voogd

Handtekening docent

Voorwaarden
Inschrijving en opzegging
Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier.
Tussentijds inschrijven in de periode augustus 2017 – juli 2018 is mogelijk. Het lesgeld wordt
dan berekend op basis van het aantal lessen dat tot en met juli 2018 gegeven wordt.
De inschrijving loopt tot en met het einde van het cursusjaar.
Minderjarigen dienen ingeschreven te worden door één van hun ouders/verzorgers.
De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd tenzij de lessen voor 1 juli 2018 opgezegd worden.
Betaling
Het lesgeld wordt berekend over de periode augustus 2017 – juli 2018 of bij tussentijdse
inschrijving over het resterende deel van de periode.
Het lesgeld voor de periode augustus 2017 – juli 2018 wordt berekend op basis van de
tarieven die op de website vermeld staan.
In een lesjaar worden twee facturen uitgereikt. De eerste betreft de periode augustus t/m
december 2017. Deze factuur wordt uitgereikt in september en kan in 4 termijnen betaald
worden.
Bij betaling in termijnen:
De 1e termijn voor 1 oktober 2017
De 2e termijn voor 1 november 2017
De 3e termijn voor 1 december 2017
De 4e termijn voor 1 januari 2018
De andere factuur betreft de periode januari t/m juli 2018. Deze wordt uitgereikt in januari en
kan in 6 termijnen voldaan worden.
De 1e termijn voor 1 februari 2018
De 2e termijn voor 1 maart 2018
De 3e termijn voor 1 april 2018
De 4e termijn voor 1 mei 2018
De 5e termijn voor 1 juni 2018
De 6e termijn voor 1 juli 2018

Vakanties
Herfstvakantie

16 oktober t/m 22 oktober

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 4 maart

Paasvakantie

29 maart t/m 2 april

Koningsdag

27 april

Meivakantie

30 april t/m 13 mei

2e Pinksterdag

21 mei

Zomervakantie

10 juli t/m 28 augustus

Lesverzuim leerling
Het uitgangspunt is dat het lesverzuim door een cursist tot het uiterste minimum beperkt wordt.
De lessen zijn afgesproken voor het gehele cursusjaar dat loopt van augustus 2017 tot en met
juli 2018 met een totaal aantal afgesproken lessen. Vrije lesdagen staan in het vakantierooster.
Een gepland voorval van de cursist zoals vakanties, feestjes, afspraken e.d, die op de
afgesproken lestijden zijn gepland, zijn voor verantwoordelijkheid van de cursist.
Als een cursist niet op de afgesproken tijd kan, (bijvoorbeeld door ziekte) en dit vóór de dag
van de les laat weten wordt geprobeerd deze les te verzetten.
Als een cursist de les vergeet of te laat aangeeft dat hij/zij niet kan vervalt deze les.
Ziekte docent
Bij ziekte van de docent zal in overleg met de docent de les op een ander tijdstip, eventueel
aan het eind van het cursusjaar, worden ingehaald. Bij langdurige ziekte heeft de cursist recht
op restitutie van een evenredig deel van het lesgeld.
Proeflessen
Een proefles kan worden aangevraagd.
Een proefles is vrijblijvend. Gaat de aanvrager echter over tot het volgen van de cursus dan
wordt deze les als startmoment beschouwd, en dus als te betalen les.
Privacy
Hilde de Wolf blokfluitles maakt van tijd tot tijd geluids- en/of beeldopnamen van cursisten
tijdens lessen, repetities en activiteiten, ten behoeve van de website, folders of andere pruitingen. Leerlingen en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen aan het gebruik voor dit
doel geen rechten ontlenen. Ouders/verzorgers die bezwaar hebben tegen het gebruik van
foto’s waarop hun kind staat, dienen dit zelf aan Hilde de Wolf, blokfluitles te melden.
Wijziging van de voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd. Iedere wijziging wordt
aan alle ingeschreven cursisten gemeld per email. Na deze melding mag gedurende 30 dagen
per direct worden opgezegd.

