ALGEMENE BEPALINGEN
CURSUSJAAR
Het cursusjaar van Pianostudio José Kerremans vangt aan op 1 augustus en eindigt op 31 juli
daaropvolgend. In de week van 7 september worden de lestijden en de lesinhoud in onderling
overleg vastgesteld. Voor nieuwe leerlingen zijn in deze week kennismakingsgesprekken. De
lessen beginnen in de week van maandag 14 september. De schoolvakanties zijn grotendeels
gelijk aan die van het reguliere basisonderwijs. De lessen worden gegeven in kunstgebouw
Leusden, gelegen aan de Eikenlaan te Leusden en bij de docente thuis.
AANMELDING
Aanmelding voor de lessen kan alleen schriftelijk door middel van het aanmeldingsformulier.
Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij de docente te worden ingeleverd.
Met de ondertekening verplicht men zich tot betaling van het verschuldigde lesgeld indien
de leerling voor de lessen wordt geplaatst.
INSCHRIJVING
Inschrijving van nieuwe leerlingen vindt plaats voorzover leerlingenplaatsen beschikbaar zijn.
Tijdstip van binnenkomst is bepalend voor de volgorde van plaatsing. U krijgt een bevestiging
per mail of post dat de leerling is geplaatst. Kan een leerling niet worden geplaatst dan is
plaatsing op een wachtlijst mogelijk. Ieder jaar moet men zich opnieuw inschrijven voor het
volgend cursusjaar.
OPZEGGING
Opzegging is alleen mogelijk voor een volgend cursusjaar; dit moet schriftelijk gebeuren voor 15
juni van het lopende cursusjaar. Vanwege financiële of programmatische redenen kan ook de
docente de lessen beëindigen; ook hier betreft het dan het komende cursusjaar. De docente
stelt betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte voor 1 juli.
BETALING
Het lesgeld moet vóór 1 oktober van het betreffende cursusjaar zijn voldaan. Betaling in twee
termijnen is ook mogelijk; in dat geval dient 50% van het lesgeld vóór 1 oktober te zijn
voldaan; het resterend deel dient voor 1 februari te zijn voldaan. Korte cursussen en
knipkaarten dienen in één keer te worden betaald.
Bij uitblijven van betaling kan de betreffende leerling de toegang tot de lessen worden
geweigerd. Vanaf de vervaldatum zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht,
alsmede een bedrag van € 12,50 aan administratiekosten per aanmaning.
Verder zijn alle eventuele kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van
lesgeld voor rekening van de lesgeldplichtige.

VERZUIM VAN LESSEN
Indien een leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les of lessen, dan is toch lesgeld
verschuldigd. Bij langdurige ziekte van de leerling is geen lesgeld verschuldigd over de lessen
die zouden zijn gegeven vanaf een maand na de eerste uitgevallen les. Lesgeld is verschuldigd
vanaf hervatting van de lessen.
De restitutie van lesgeld bedraagt een veertigste deel van het jaarlijkse lesgeld voor elke uitgevallen les die zou zijn gegeven een maand na de eerste door ziekte uitgevallen les.
VERHINDERING LEERKRACHT
Lessen die wegens verhindering of ziekte van de leerkracht niet worden gegeven, worden
zo mogelijk op een ander tijdstip ingehaald. Blijkt dit niet mogelijk dan komen de lessen te
vervallen.
Indien, gerekend over het gehele cursusjaar, meer dan vier lessen uitvallen ten gevolge van
verhindering van de docent, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats voor elke vijfde en
volgende uitgevallen les. De restitutie bedraagt per uitgevallen les een veertigste van het
totaal verschuldigde lesgeld. Deze restitutie vindt plaats binnen twee maanden na beëindiging
van het cursusjaar.
TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
Beëindiging van de lessen in de loop van het cursusjaar leidt niet tot het vervallen van de
verplichting tot lesgeldbetaling, c.q. tot restitutie van reeds betaald lesgeld. Hiervoor gelden
twee algemene uitzonderingen:
•

•

verhuizing naar een andere gemeente;
de verhuizing en het verzoek om kwijtschelding of restitutie van lesgeld dient minimaal
een maand van te voren schriftelijk aan de docente te zijn gemeld, respectievelijk
gedaan;
langdurige ziekte van de leerling, waarbij hervatting van de lessen in het lopende
cursusjaar niet is te verwachten.

Indien cursisten menen dat de reden van tussentijdse beëindiging grond vormt tot het laten
vervallen van de lesgeldverplichting, kan hiertoe een schriftelijk verzoek worden gericht aan
de docente.
ADRESWIJZIGINGEN E.D.
Adreswijzigingen en andere mutaties dienen op zo kort mogelijke termijn schriftelijk te worden
doorgegeven aan de docente.
Bekendmaking lesgeld
De docente zal in de maand mei voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar, de lesgeldtarieven
bekend maken, evenals eventuele wijzigingen in de Algemene Bepalingen.
NIET VOORZIENE GEVALLEN.
In gevallen waarin deze Algemene Bepalingen niet voorzien, beslist de docente.

