
Inschrijfformulier cursusjaar 2019-2020 

 

Docent: Hilde de Wolf 

 

Naam cursist: 

 

Adres: 

 

Postcode en woonplaats: 

 

Telefoonnummer: 

 

Email: 

 

Geboortedatum: 

 

Naam ouder/verzorger: 

 

Aantal lessen per cursusjaar: 38 / 19  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

Lesduur: 30 minuten / 45 minuten / 60 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 leerling/ouder/voogd    Handtekening docent 

Hilde de Wolf 

 
blokfluitles 

 



Voorwaarden  
 
Inschrijving en opzegging  
Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier.  
 
Tussentijds inschrijven in het lopende cursusjaar is mogelijk. Het lesgeld wordt dan berekend 
op basis van het aantal lessen dat tot het eind van het cursusjaar gegeven wordt.  
 
De inschrijving loopt in principe tot en met het einde van het cursusjaar. Als er sprake is van 
bijzondere omstandigheden (bijv. verhuizing of langdurige ziekte) kan hiervan afgeweken 
worden.  
 
Minderjarigen dienen ingeschreven te worden door één van hun ouders/verzorgers.  
De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd tenzij de lessen voor 1 juli van het lopende 
cursusjaar opgezegd worden.  
 
 
Betaling  
Het lesgeld wordt berekend over de periode augustus - juli of bij tussentijdse inschrijving over 
het resterende deel van de periode.  
 
Het lesgeld 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 van het betreffende cursusjaar. Deze factuur wordt uitgereikt in september en kan in 
4 termijnen in het betreffende cursusjaar betaald worden. 
Bij betaling in termijnen:  
De 1e termijn voor 1 oktober   
De 2e termijn voor 1 november  
De 3e termijn voor 1 december  
De 4e termijn voor 1 januari   
 
De andere factuur betreft de periode januari t/m juli. Deze wordt uitgereikt in januari en kan in 6 
termijnen van het betreffende cursusjaar voldaan worden.  
 
De 1e termijn voor 1 februari  
De 2e termijn voor 1 maart  
De 3e termijn voor 1 april   
De 4e termijn voor 1 mei   
De 5e termijn voor 1 juni   
De 6e termijn voor 1 juli   
 
 
Lesverzuim leerling  
Cursusduur: de duur varieert per aangeboden cursus volgens de gegevens zoals vermeld op 
de hildedewolf.com website en/of op de overeenkomst. De cursist heeft recht op het vooraf 
vastgestelde aantal lessen in de periode waarop de cursus betrekking heeft.  
 
Bij verhindering van de cursist graag een bericht van afwezigheid van de zijde van de cursist te 
melden. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen 
van extra les. 
 



Als een cursist de les vergeet of te laat aangeeft dat hij/zij niet kan vervalt deze les. Wanneer 
er tot 24 uur van te voren een les wordt afgemeld kan, indien mogelijk, een inhaalles worden 
aangeboden. 
 
Vrije lesdagen staan in het vakantierooster vermeld op de website. 
 
 
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.  
 
 
Publiciteit  
Hilde de Wolf blokfluitles gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire doeleinden. 
Door deelname aan activiteiten van Hilde de Wolf, in de breedste zin van het woord, worden 
cursisten en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) geacht toestemming te hebben verleend voor 
gebruik van tijdens deze activiteiten van de cursist gemaakt beeldmateriaal bestemd voor 
publiciteit, tenzij de cursist uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven daartegen bezwaar te 
maken.  
 
 
Privacy  
Hilde de Wolf blokfluitles verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van de Wet 
bescherming persoonsgegevens en gebruikt deze gegevens enkel voor doeleinden binnen de 
eigen organisatie. Persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. 
 
De cursist heeft een inzage, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte 
persoonsgegevens. 
 
 
Wijziging van de voorwaarden  
Hilde heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Telkens is de laatste 
versie van de voorwaarden, zoals die onder meer op de website van Hilde de Wolf 
(http://www.hildedewolf.com) kan worden geraadpleegd, van toepassing.  


