Algemene voorwaarden muzieklessen
Inschrijving/ uitschrijving:
- Aanmelding vindt schriftelijk plaats d.m.v een aanmeldingsformulier.
Aanmeldingsformulieren zijn op te vragen via het contactformulier op de website of via
enzk@zeelandnet.nl.
- Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. ( Dit geldt overigens niet voor de
leerlingen die via Toonbeeld les krijgen. Zij dienen zich elk jaar opnieuw aan te melden.)
- Het opzeggen van de lesovereenkomst dient naast het inlichten van de docent, schriftelijk
of via e-mail te gebeuren aan de secretaris van de muziekvereniging.
Betaling:
- De betaling geschiedt vooraf. Er wordt eenmaal per jaar een factuur gestuurd.
Cursusduur:
- Er worden ca.33 lessen per seizoen gegeven. In de weken dat het basisonderwijs vakantie
heeft wordt er geen les gegeven.
- De lesdag en -tijd worden in onderling overleg met de docent aan het begin van het
seizoen vastgesteld.
Afwezigheid:
- Bij afwezigheid van de leerling blijft het lesgeld verschuldigd.
- Bij afwezigheid van de docent zullen in onderling overleg vervangende lessen afgesproken
worden, eventueel door een vervangende docent.
- Afmelding van de les gebeurt bij de docent. Bij verhindering van een les dient de docent zo
snel mogelijk te worden ingelicht.
Huur instrument:
- De vereniging leent alleen instrumenten uit die in een harmoniebezetting horen.
- Een leerling kan een instrument lenen op voorwaarde dat de leerling meedoet met het
jeugdorkest.
Verzekering eigen instrument:
- Een eigen instrument kan verzekerd worden via de muziekvereniging. Aanschafprijs en
serienummer van het instrument dienen te worden doorgegeven aan de penningmeester.
Publicatie van foto’s:
- Regelmatig worden er foto’s van allerlei activiteiten van de muziekvereniging op de
website geplaatst. Wij gaan er zonder tegenbericht vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen
het plaatsen van foto’s op de website. Mocht er wel bezwaar zijn kunt u dit laten weten bij
de secretaris van de muziekvereniging.
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