LESVOORWAARDEN cursusjaar
Voorwaarden
1. De lessen lopen gelijk aan de schoolvakanties van het basisonderwijs midden Nederland.
2. In juli en augustus worden er geen lessen gegeven [alleen eventuele inhaallessen].
3. In juli en augustus wordt er niet geïncasseerd.
4. Het cursusgeld is per maand een vast bedrag.
5. Het cursusjaar wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd (zie verder ‘Einde lesovereenkomst’).
6. Het cursusgeld wordt naar keuze per maand/per jaar betaald.
7. Per seizoen worden er 36 muzieklessen gegeven.
Dans- en muzieklessen
1. Door invulling en ondertekening van het inschrijf-/machtigingsformulier wordt voor onbepaalde tijd een
verbintenis aangegaan waarbij enerzijds de docent en anderzijds de leerling(e) is betrokken.
2. De lestijd en lesvorm wordt in onderling overleg vastgesteld en schriftelijk en/of mondeling aan de
leerling(e) meegedeeld.
3. Als een les door de docent(e) wordt afgezegd, wordt op een nader af te spreken tijdstip de verzuimde les
ingehaald.
4. Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen. Indien wegens ziekte van de docent meer dan drie
lessen in een schooljaar uitvallen en er geen mogelijkheid is deze uitgevallen lessen in te halen, een en
ander ter beoordeling van de schoolleiding, zal creditering van de niet gegeven lessen plaatsvinden aan
het eind van ieder schooljaar.
5. Als een les door de leerling(e) wordt verzuimd, bestaat er geen recht op vergoeding. Of de les op een
ander tijdstip ingehaald kan worden, bepaalt de docent(e).
6. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen is de school gesloten en wordt er geen les gegeven.
De contributie loopt op de normale wijze door.
Betalingsplichtige: het lesgeld is verschuldigd
1. Voor een leerling die meerderjarig is, door de leerling zelf.
2. Voor een leerling die minderjarig is, door de ouders of verzorgers.
3. Voor een leerling die onder voogdij staat, door degene die de voogdij uitoefent.
Lesgelden
1. Bij aanvang van het lidmaatschap betaalt de leerling eenmalig een bedrag a € 7,50 inschrijfgeld. Dit
bedrag wordt gelijktijdig met de eerste termijn geïncasseerd (m.u.v. eenmalige aanbiedingen).
2. Betaling van het lesgeld vindt plaats in de eerste week van de lesmaand via automatische incasso.
In juli en augustus wordt er niet geïncasseerd.
3. Per 1 september van ieder jaar kunnen de tarieven worden gewijzigd, wat de leerling(e) via onze website
wordt meegedeeld.
4. Bij jaarlijkse vooruitbetaling geldt een betalingskorting van 5%. Dit kan ieder moment ingaan.
5. Wanneer automatische incasso niet lukt, ontvangt de leerling(e) een herinnering.
6. Bij het niet nakomen van financiële verplichtingen door de leerling(e) zal dans- en percussieschool Mi
Dushi haar vorderingen uit handen geven.
Einde lesovereenkomst
1. Opzegging dient plaats te vinden door een e-mail te schrijven naar info@midushi.nl.
2. Bij opzegging dient rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van 1 maand, altijd ingaande op
de 1ste van de maand. Let op: zeg je bijvoorbeeld op 3 maart op, dan gaat de opzegtermijn pas op 1 april
in en eindigt je inschrijving op 1 mei.
3. Wanneer geen opzegging plaatsvindt of niet tijdig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend
verlengd.
4. Voor ‘einde lesovereenkomst’, het in lid 1 tot en met 3 bepaalde, geeft de schoolleiding ontheffing bij:
* ziekte van de leerling(e) langer dan drie maanden (medische verklaring van ziekenhuis is vereist);
* overlijden van de leerling(e);
* verhuizing van de leerling(e) naar een andere gemeente buiten een straal van 30 kilometer van de
stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen en alleen wanneer deze verhuizing aan het begin van het
schooljaar wordt gemeld.
Algemene bepaling
In alle gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de schoolleiding.
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