
1. ALGEMEEN
• Het lesjaar is grotendeels gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in Noord Holland.
• Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven tenzij het inhaallessen betreft.

2. AANMELDING /INSCHRIJVING
• Inschrijving voor een cursus bij Jarad’s Music & Design is mogelijk door: een aanmelding via www.lilianjarad.com of een ingevuld en ondertekend
  inschrijfformulier.
• Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers.
• Door inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden van Muzieklessen Jarad’s Music & Design.
• Inschrijvingen worden automatisch verlengd, tenzij vóór 1 juli schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.
• Na inschrijving bij info@lilianjarad.com ontvang je een ontvangstbevestiging.
• De lesdag en de lestijd wordt in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald. Met de opgegeven voorkeurslesdagen en tijden wordt zoveel mo-
  gelijk rekening gehouden. Hieraan kun je echter geen rechten ontlenen.
• De lessen worden gegeven op Westzijde 148, 1506 EK Zaandam.

3. INSTRUMENT, LESMATERIALEN/LEERMIDDELEN
• De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.
• De docent draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of
  tijdens het komen naar of verlaten van de lessen.

4. LESSEN/LESDUUR EN AFMELDEN
• Aanpassing van de lesdagen en de lestijden kan alleen in overleg.
• Je hebt recht op 36 lessen per lesjaar bij een volledige inschrijving. Het aantal lessen – evenals het te betalen lesgeld - wordt evenredig verminderd
  bij een deel inschrijving.
• Indien je niet op de afgesproken tijd verschijnt danwel aanwezig bent, ook na afmelding, vervalt het recht op die les. Verhindering van de cursist 
  geeft geen recht op restitutie. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling (langer dan 4 aaneengesloten
  weken) op verzoek een individuele regeling getroffen worden betreffende restitutie van lesgeld of inhalen van de lessen.  
• Je wordt vriendelijk verzocht je afwezigheid tijdig te melden. Dit kan telefonisch: 0655 300789, via SMS, WhatsApp of e-mail: info@lilianjarad.com.
• Als een les door bijv. ziekte van de docent niet doorgaat, wordt je telefonisch, via WhatsApp of via een sms-bericht op de hoogte gebracht.

5. LESGELDTARIEF EN BETALING VAN DE LESSEN
• Het lesgeldtarief voor het betreffende lesjaar wordt als zodanig vermeld op het inschrijfformulier.
• Een wijziging van het lesgeldtarief wordt uiterlijk voor 15 juni van het nieuwe lesjaar bekend gemaakt.
• Het totaal verschuldigde lesgeld voor de cursus wordt afhankelijk van je voorkeur in 1, 2, 5 of 10 termijnen gefactureerd.
• Facturen worden  de 15e van de maand verstuurd en dienen uiterlijk vóór 1e van de daaropvolgende maand betaald zijn!
• Strippenkaarten of korte cursussen betaal je in één keer.
• Je ontvangt een betalingsherinnering als er geen betaling is ontvangen na het vervallen van de betalingstermijn. Als vervolgens, na 10 dagen, geen 
  betaling is ontvangen volgt een aanmaning. Bij het niet nakomen van de lesgeldverplichting wordt de lesgeldvordering overgedragen aan een 
  incassobureau. Incassokosten, wettelijke rente en alle buitengerechtelijke kosten komen dan voor rekening van de betalingsplichtige.
  Bij betalingsachterstand kan Jarad’s Music & Design besluiten de leerling niet meer aan de lessen te laten deelnemen.
• Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als Jarad’s Music & Design in gebreke blijft de lessen te verzorgen. Restitutie is mogelijk bij een jaarcursus
  als er meer dan 3 lessen vervallen en bij een half jaarcursus als er meer dan 2 lessen vervallen. Restitutie vindt in deze gevallen plaats over de
  volgende lessen die gemist worden. Bij korte cursussen worden de lessen vervangen of verplaatst. 
• Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21%  BTW   over het lesgeld berekend. Leerlingen die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 jaar bereiken
   kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeld
   berekening doorgevoerd.  
6. OPZEGGING
• Je kunt je tijdens de cursus uitschrijven. De opzegtermijn is één maand. Deze gaat in op de eerste dag van de daaropvolgende maand. De opzegging
  dien je schriftelijk of per e-mail (info@lilianjarad.com) kenbaar te maken.
• Zeg je op tijdens de zomervakantie, dus na 1juli, dan ben je nog 1 maand (4 lessen) verschuldigd maar vervalt je recht op die 4 lessen.

8. COMMUNICATIE
• Informatie, facturen en evt. sheets/muziekpartijen of opnames krijg je zoveel mogelijk digitaal. Daarom is het belangrijk dat je je actuele mobiele nr. 
  en e-mailadres doorgeeft.
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