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1. Inschrijving
1.1 Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier op de website van het muziekcentrum. Voor aanvang van
de eerste les dient een handtekening (voor akkoord inschrijving en machtiging voor automatische lesgeld 		
incasso) geplaatst te worden op het formulier. Indien de cursist minderjarig is dient de ondertekening gedaan
te worden door een meerderjarig persoon die verantwoordelijkheid draagt voor de inschrijving.
1.2 Bij volgorde van plaatsing en/of planning van een lesmoment kan Muziekcentrum Westerveld rekening
houden met de datum van ontvangst van het inschrijfformulier.
1.3 De cursist schrijft zich, in het geval van individuele lessen, in voor een periode t/m 31 juli 2020 of t/m
31 januari 2020. Voor de laatstgenoemde geldt een meerprijs, genoemd op de website. De inschrijving loopt
automatisch af aan het einde van de lesovereenkomst, op 31 januari of op 31 juli.
1.4 In het geval van een groepsles schrijft de cursist zich in voor het aantal lessen of een periode zoals
aangegeven bij de cursusinformatie op de website. Schriftelijk kan vanuit de cursist wel akkoord met
verlenging van inschrijving worden aangegeven, tot maximaal een jaar looptijd.
1.5 Indien de leerling zich inschrijft in de loop van het lesseizoen (vanaf november), worden de maandtermijnen
waarin tot op dat moment geen lessen gevolgd zijn niet in rekening gebracht.
1.6 Inschrijving brengt geen extra inschrijvings- of administratiekosten met zich mee.
1.7 De machtiging tot automatische incasso van lesgeld verloopt aan het einde van de lesovereenkomst en
wanneer het verschuldige lesgeld in bezit is van het muziekcentrum.
1.8 De lessen dienen gevolgd te worden door de ingeschreven cursist en zijn niet overdraagbaar.
2. Verlenging en opzegging van de lesovereenkomst
2.1 De inschrijving wordt na het aflopen van de lesovereenkomst niet automatisch verlengd.
2.2 Wil de leerling in het nieuwe lesseizoen de lessen niet voortzetten, dan is opzeggen niet noodzakelijk.
Echter, kennisgeving hiervan richting de administratie wordt zeer gewaardeerd.
2.3 Wil de cursist lessen voortzetten na het aflopen van een lesovereenkomst, dan dient een nieuwe
aanmelding plaats te vinden via de website, zoals beschreven in Artikel 1.
2.4 Bij hoge uitzondering kan worden gekeken naar vervroegde uitstap i.c.m. gedeeltelijke restitutie van lesgeld.
Alleen schriftelijk ingediende aanvragen middels het daarvoor bestemde formulier worden in behandeling
genomen. Alleen de directie kan beslissen over vervroegde uitstap. Toezegging hierover gebeurt schriftelijk.
Bij groepslessen is geen aanvraag voor lesgeldrestitutie mogelijk.
3. Lesuitval, lesgeld, lesmateriaal en betaling
3.1 De docent reserveert voor de cursist(en) een vaste lesdag en -tijd. Een vanuit de leerling afgemelde les kan 		
niet worden ingehaald.
3.2 Maximaal twee lessen per lesseizoen kunnen vanuit het muziekcentrum uitvallen zonder restitutie van lesgeld
te hoeven verlenen. Bij meer uitval wordt naar verhouding restitutie van lesgeld verleend.
3.3 Lessen waarbij afmelding plaatsvindt vanuit de docent worden ingehaald, waarbij de docent zo veel 		
mogelijk rekening houdt met de beschikbaarheid van de cursist(en).
Als geen inhaalmoment aangewezen kan worden ten gevolge van teveel lesuitval zal er verrekening
van lesgeld plaatsvinden.
3.4 Lesgeld wordt geïnd middels automatische incasso in maandelijkse termijnen. U betaalt aan het einde van
iedere maand gedurende de lesovereenkomst hetzelfde maandelijkse bedrag. Een vol seizoen bestaat uit
12 termijnen (van augustus t/m juli van het daaropvolgende jaar).
3.5 Toestemming voor automatische incasso van de lesgelden geeft u doormiddel van ondertekening van het
inschrijfformulier.
3.6 Voor aankopen zoals instrumenten, accessoires etc. worden facturen opgemaakt die per e-mail worden
verstuurd. Deze worden in overleg per overschrijving of middels automatische incasso betaald.
3.7 Betalingsachterstand kan uitsluiting van lessen tot gevolg hebben. Bij inschakeling van een incassobureau
worden alle bijkomende kosten op de klant verhaald.
3.8 Bij betalingsachterstand van meerdere termijnen kunnen resterende termijnen ineens gefactureerd worden.
Bij facturering zijn onze betalingsvoorwaarden (extern document) van toepassing.
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4. Huisregels en aansprakelijkheid
4.1 Men dient zich in alle vertrekken van het muziekcentrum naar behoren te gedragen.
4.2 Rennen in het muziekcentrum is niet toegestaan i.v.m. veiligheid van personen en materialen.
4.3 Het betreden van studio’s, het (concert- en techniek-) podium, balkon, bar en backstage is niet toegestaan
tenzij daarvoor op dat moment toestemming is verleend door het aanwezige personeel.
4.4 Om schade te voorkomen is het niet toegestaan te spelen op instrumenten zonder toezicht van personeel.
4.5 Het is niet toegestaan om handelingen te verrichten met/aan technische middelen als licht-, geluid- en
beeldapparatuur zonder voorafgaande toestemming.
4.6 Roken in het muziekcentrum is niet toegestaan.
4.7 Muziekcentrum Westerveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, diefstal of verlies opgelopen
tijdens verblijf in en/of rondom het muziekcentrum.
4.8 Bij het door verkeerd gebruik ontstaan van schade aan eigendommen van Muziekcentrum Westerveld wordt
in den beginne een beroep gedaan op de verzekering van de klant.
5. Copyright, privacy en AVG
5.1 Muziekcentrum Westerveld heeft het copyright voor alle teksten, foto’s en beelden en aanverwante zaken 		
in onze uitingen op papier, website en social media. Deze mogen niet door derden gebruikt worden tenzij
voorafgaand schriftelijke toestemming vanuit directie is verleend.
5.2 Muziekcentrum Westerveld maakt soms foto’s, film- en audio-opnames tijdens lessen en/of tijdens
evenementen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in een brochure
en/of sociale media. In combinatie met uw inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de mogelijke
publicatie van dit materiaal. Indien er namen van cursisten gebruikt worden, wordt u daarover vooraf
geïnformeerd.
5.3 Wij voorkomen elke vorm van zichtbaarheid van de cursist indien in combinatie met uw inschrijving een 		
schriftelijk bezwaar gemaakt wordt (s.v.p. middels separaat verzonden e-mail). U ontvangt hiervan een 		
schriftelijke ontvangstbevestiging.
5.4 Het muziekcentrum ontvangt persoonlijke gegevens van haar cursisten (ingevuld op het inschrijfformulier)
en slaat deze in een beveiligde digitale omgeving op. Deze gegevens zijn nodig om de aangeboden lessen
goed te kunnen verzorgen. Alleen naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) worden verstrekt aan de
directe docent van de cursist, alle andere gegevens blijven binnen directie, management en administratie.
5.5 De klant kan altijd eerder verleende toestemmingen en/of verstrekte persoonlijke gegevens weer intrekken.
Ook kan hij binnen het muziekcentrum in het bezit zijnde persoonsgegevens opvragen.
5.6 De klant kan een klacht indienen m.b.t. privacyschending bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
5.7 Ontstane/voorkomende datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig aan
de cursist.
6. Tegemoetkoming in lesgeld
6.1 Heeft u een minimuminkomen, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in het lesgeld.
Informeer naar de voorwaarden via het Jeugdcultuurfonds Drenthe of de gemeente.
7. Lespakket wijziging (alleen bij individuele lessen)
7.1 U kunt gedurende een lesseizoen uw lespakket vergroten. Lesduurverandering en tariefwijziging gaan in
vanaf een nieuwe kalendermaand.
7.2 Lespakketverkleining is na opgave en ondertekening van het inschrijfformulier gedurende de periode van de
lesovereenkomst niet mogelijk.
7.3 Wensen in pakketkeuzewijziging dienen schriftelijk ingediend te worden. U ontvangt van het
muziekcentrum een schriftelijke bevestiging van ontvangst en verwerking.
7.4 Een lespakketvergroting kan worden afgewezen indien dit lesroostertechnisch niet mogelijk is.
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