Algemene Voorwaarden "Pasdedeuntjes"
t.a.v. Muziek op Schoot - cursussen.

• Na aanmelding ontvangt u informatie over de cursus, m.b.t. lesdagen, betalingswijze en
privacyverklaring en huisregels.
• De aanmelder verklaart zich akkoord met de Algemene Voorwaarden middels het verstrekken van
gegevens: naam en geboortedatum van het kind, naam, adres en telefoonnummer van de begeleider.
• Afmelden voor een cursus is mogelijk indien tijdig voor de eerste lesdag de docent daarvan op de
hoogte wordt gesteld.
• Mocht u na de eerste les besluiten de cursus niet te vervolgen, dan betaalt u contant een losse les
tegen het tarief van € 10,00
• Door aan te melden verbindt u zich aan betaalplicht. U betaalt het lesgeld in 1 termijn voorafgaand aan
de eerste les.
• Wanneer u verhinderd bent om een les bij te wonen, door ziekte of vakantie, ontstaat er geen recht op
restitutie van lesgeld.
• Mocht de ouder/begeleider onverhoopt ziek zijn of afwezig, kan het kind begeleid worden door een
persoon die vertrouwd is met het kind.
• Alle lessen zijn persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
• Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk indien uw kind schoolplichtig wordt, door
verhuizing of langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dit geval is het mogelijk een
schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in te dienen.
• Is de docent ziek dan zal deze voor vervanging zorgen. Is vervanging niet mogelijk dan wordt er een
inhaalles afgesproken.
• Voor aanvang, tijdens en na de lessen, blijven de ouders/begeleider te allen tijde verantwoordelijk
voor hun kind(-eren).
• De docent is niet aansprakelijk voor blessures of letsel welke eventueel worden opgelopen voor,
tijdens of na de les. Indien een cursist al lichamelijke klachten heeft, wordt deze verzocht de docent
hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de cursus.
• De docent is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging aan persoonlijke eigendommen.
• In verband met de privacy van alle deelnemers wordt het NIET op prijs gesteld te filmen of te
fotograferen tijdens de les.
• Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet doorgegeven aan derden en niet langer
dan strikt noodzakelijk bewaard. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in communicatie met de
deelnemer. Zie Privacyverklaring elders op deze website.
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