Algemene Voorwaarden Muziekschool Ameland
1.1 Schooljaar
Het schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Vakanties en vrije dagen volgens de
adviesdata zoals die worden afgegeven door het ministerie. (incl. Amelander herfstvakantie)
1.2 Semester (halfjaar)
Het schooljaar is ingedeeld in 2 semesters. (1 aug t/m 31 jan en 1 feb t/m 31 juli). In een
semester worden in principe 18 lessen gegeven.
2.1 Inschrijving
De aanmelding vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier (Voor minderjarige dient een ouder/verzorger te ondertekenen.)De
inschrijving geldt voor het gehele semester en wordt zonder tijdige opzegging telkens met
een semester verlengd.
2.2 Beëindigen van de lessen
Afmelding is mogelijk met ingang van het eerst volgende semester. Men dient dit minstens 1
maand voor aanvang van het nieuwe semester schriftelijk door te geven bij SCW.
2.3 Proefperiode
De eerste maand wordt beschouwd als proefperiode van beide zijden. Hiervoor geldt dus
niet de voorwaarden zoals vermeld bij 2.2 Over deze proefperiode dient na ratio wel lesgeld
betaald te worden.
3.1 Lesgeldbetaling
Om het verschuldigde lesgeld te voldoen kan men kiezen uit 2 mogelijkheden.
Per maand dmv automatische incasso of per kwartaal via een toegestuurde nota (€4,50
administratiekosten). Bij niet of te laat afmelden van de leerling zal het gehele semester
betaald dienen te worden. Hiervoor geldt een uitzondering op het moment dat er voor
desbetreffende plaats een wachtlijst bestaat.
3.2 Tarieven
De lesgeldtarieven zullen per schooljaar vastgesteld worden. Eventuele wijzigingen worden
minstens 2 maanden voor de start van het nieuwe schooljaar schriftelijk verzonden aan alle
leerlingen.
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3.3 Restitutie lesgeld
Indien wegens ziekte van de docent meer dan 2 lesweken per semester uitvallen en deze
door een docent niet op een ander tijdstip ingehaald kunnen worden volgt er een restitutie
voor het aantal niet gegeven lessen verminderd met 2. Indien de leerling wegens ziekte
meer dan 4 achtereenvolgende lessen niet kan volgen, wordt er op schriftelijk verzoek
vermindering van lesgeld verleend over het aantal lessen minus 4.
4.1 Overige
Muziekschool Ameland en SCW aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vermissing of
beschadiging van eigendommen van de leerling.
Muziekschool Ameland behoudt zich het recht om geluid- en beeldmateriaal van leerlingen
te gebruiken voor publicatie doeleinden.
Leermiddelen komen voor rekening van de leerling.
In zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet beslist Muziekschool Ameland.

