Algemene voorwaarden cursussen “Muziekplezier van 1 tot 4” & “PRIMO Muziekpret”
bij Ekkanti Muziekatelier (niet van toepassing op cursussen die bij een externe organisatie
worden gegeven: daar gelden de algemene voorwaarden van de betreffende organisatie).
1. Aanmelding en plaatsing
Aanmelding vindt plaats middels het volledig invullen en versturen van het
inschrijfformulier, dat te vinden is op de website bij de betreffende cursus. Na
ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u per email een ontvangstbevestiging.
Heeft de cursist geen beschikking over internet, dan kan op verzoek een
inschrijfformulier worden toegestuurd en wordt de inschrijfbevestiging per post
verzonden.
Alleen bij voldoende deelnemers kan een groep starten. Mocht het niet mogelijk zijn
om een bepaalde groep te starten, dan geeft de docent dit uiterlijk 3 werkdagen voor
aanvang van de cursus door. Eventueel betaald cursusgeld wodt dan teruggestort op
de rekening van de cursist.
Indien een cursus vol is, kan de cursist zich op een wachtlijst laten plaatsen. Bij
voldoende aanmeldingen zal, indien organisatorisch mogelijk, een extra groep
starten.
T.a.v. de cursus Muziekplezier van 1 tot 4:
- een kind wordt vergezeld door 1 ouder/grootouder/verzorger. Als deze
ouder/verzorger verhinderd is, kan deze zich door een andere volwassene waarmee
het kind vertrouwd is, laten vervangen.
- vallen er 2 kinderen uit 1 gezin binnen een leeftijdsgroep dan kunnen deze 2
kinderen desgewenst met 1 ouder/verzorger naar de les komen en ontvangt u voor
het 2e kind een korting van 30%.
T.a.v. de cursus PRIMO Muziekpret:
- bij deze cursus zijn geen ouders of verzorgers aanwezig.
2. Groepsindeling / lessen
De lessen vinden wekelijks plaats, met uitzondering van feestdagen en
schoolvakanties. De cursus bestaat uit een vooraf vastgesteld aantal weken.
Informatie daarover is te vinden op de website onder de desbetreffende cursus.
De cursist ontvangt een overzicht van de lesdata.
T.a.v. de cursus Muziekplezier van 1 tot 4:
De reguliere groepsindeling van de lessen gaat per leeftijd, als volgt:
1 – 2,5 jaar; 2,5 – 4 jaar.
De definitieve groepsindeling wordt door de docent gemaakt en is afhankelijk van het
aantal en de samenstelling van de inschrijvingen. Het kan voorkomen dat er
uiteindelijk een andere leeftijdsgroep ontstaat dan hier aangegeven, bijvoorbeeld
een verticale groep van 1 - 4 jaar. In alle gevallen worden de lessen op maat gemaakt
voor de betreffende leeftijdsgroep.

T.a.v. de cursus PRIMO Muziekpret:
De reguliere groepsindeling van de lessen gaat per leeftijd, als volgt:
4-6 jaar; 6-8 jaar.
De definitieve groepsindeling wordt door de docent gemaakt en is afhankelijk van het
aantal en de samenstelling van de inschrijvingen. Het kan voorkomen dat er
uiteindelijk een andere leeftijdsgroep ontstaat dan hier aangegeven, bijvoorbeeld 5 –
7 jaar. In alle gevallen worden de lessen op maat gemaakt voor de betreffende
leeftijdsgroep.
3. Betaling lesgeld
De cursustarieven worden per cursus vastgesteld en op de website gepubliceerd. Na
ontvangst van het inschrijfformulier stuurt de docent per email (of indien dit niet
mogelijk is per post) een factuur waarop de uiterste datum van betaling vermeld
staat.
4. Kortingen
Er worden de volgende kortingen geboden (uitgezonderd van deze kortingen zijn
cursussen die reeds het speciale kortingstarief hebben) :
* Gezinskorting: bij deelname van 2 kinderen uit een gezin in dezelfde cursusgroep,
ontvangt de cursist 30% korting voor het tweede kind.
* Promotiekorting: een cursist die andere deelnemers werft voor dezelfde cursus,
ontvangt voor ELKE deelnemer die daadwerkelijk gaat deelnemen, zelf een korting
van 10% op de cursus. D.w.z.: 1 kind werven: 10%; 2 kinderen werven: 20%; 3
kinderen werven: 30%, enz.
5. Beëindiging van de cursus
Annulering van deelname aan een cursus kan kosteloos tot 3 weken voor aanvang
van de cursus.
Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de start van de cursus
wordt 25% van het cursusbedrag in rekening gebracht, ongeacht de reden. Bij
annulering tussen 1 week en 48 uur voorafgaand aan de start van de cursus wordt
50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Daarna vindt geen restitutie meer
plaats. Wel wordt er eventueel gekeken naar een andere oplossing.
Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij
aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist. In dat geval is het
mogelijk een schriftelijke aanvraag tot restitutie van een deel van het cursusbedrag in
te dienen.
Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor
een nieuwe cursus dient de cursist zich weer opnieuw in te schrijven.
6. Afwezigheid cursist
Wanneer een cursist niet in staat is een les bij te wonen, wordt hem verzocht dit van
tevoren te melden bij de docent, via telefoon, email of sms. Een gemiste les kan niet
worden ingehaald en er wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.

7. Afwezigheid docent
Bij ziekte van de docent of dringende omstandigheden zal de les komen te vervallen.
In dit geval wordt de cursist hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1
uur voor aanvang van de les. Lessen die de docent niet heeft kunnen geven, worden
na afloop van de cursus ingehaald. Mocht er geen mogelijkheid zijn om de les in te
halen, dan wordt restitutie van het lesgeld over de niet gegeven lessen verleend.
8. Aansprakelijkheid
De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van
eigendommen van de cursist, noch voor lichamelijk letsel door het gebruik van
muziekinstrumenten, speelgoed of door toedoen van andere deelnemers. De
ouder/verzorger blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het kind.
9. Privacyverklaring
De docent heeft respect voor de privacy van de cursisten en zorgt ervoor dat de
persoonlijke informatie die aan de docent wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt
behandeld. Wel heeft de docent enkele gegevens nodig voor de administratie. Die
persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of ter beschikking
gesteld. De docent waardeert het vertrouwen dat er in haar wordt gesteld en zal
daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan.
Wanneer er foto’s of video’s worden gemaakt zullen deze alleen op de website
worden geplaatst met toestemming van de cursisten.
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