Algemene voorwaarden Strijkersacademie Seizoen 2016 – 2017

1. Inschrijving
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen de Strijkersacademie
(hierna “SA”) enerzijds en de leerling dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers (hierna “de
leerling”) anderzijds. Door inschrijving verklaart de leerling zich met deze voorwaarden akkoord.
1.2. SA biedt lessen in periodes van een kwartaal, half jaar en heel jaar. Aanmelding voor een cursus
of ensemble kan alleen door het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier.
1.3. De administratie van SA zendt een bevestiging van uw aanmelding. Zonder bevestiging van SA is
van een inschrijving geen sprake.
1.4. Als er meer aanmeldingen zijn voor een cursus dan dat er plaatsen zijn, wordt u op een
wachtlijst geplaatst. De administratie van SA zal u hiervan een bericht sturen.
Tot het moment waarop er een plaats beschikbaar komt, blijft u op de wachtlijst staan. Mocht u
niet geplaatst kunnen worden in de loop van het cursusjaar, dan vervalt uw inschrijving aan het
einde van dat cursusjaar.
1.5. Na ontvangst van de bevestiging van aanmelding en het bericht van de plaatsing bent u verplicht
tot betaling van het totale termijnbedrag.
1.6. In alle gevallen van aanmelding geldt dat de volgorde van aanmelding bepalend is voor de
plaatsing.
1.7. Indien de factuur niet voor aanvang van de cursus dan wel binnen veertien dagen na
factuurdatum is voldaan, wordt toegang tot de cursus geweigerd.
1.8. Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een cursus of ensemble, zal u op de wachtlijst
geplaatst worden.
2. Afmelding
2.1. Afmelding zonder kosten is mogelijk tot een week voor aanvang van de cursus. Vanaf een week
voor aanvang van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
2.2. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats van lesgeld indien de
leerling besluit geen lessen meer te volgen.
3. Lesrooster, schoolwerkplan, verzuim bij ziekte en docentenvoorkeur
3.1 Het lesrooster wordt ieder jaar opnieuw door SA vastgesteld. Als er wijzigingen zijn in lestijd,
groepsgrootte en/of docent(e) ten opzichte van het voorgaande cursusjaar, kan dat niet leiden
tot restitutie of vermindering van lesgeld als de leerling besluit om die reden de cursus te
beëindigen.
3.2 Afhankelijk van de wensen van de leerling kan een cursus geleid worden door één of meerdere
docenten.
3.3 SA geeft studenten van vakopleidingen de kans zich tijdens een stage te bekwamen. Leerlingen
worden vooraf op de hoogte gesteld als de les wordt verzorgd door een stagiair(e). De docent
blijft altijd verantwoordelijk voor de les.
3.4 SA verwacht van de leerling dat hij/zij op tijd op de afgesproken les is.
3.5 Als een leerling verhinderd is de les bij te wonen, moet dit tijdig – d.w.z. ruim vóór aanvang van
de les – met opgaaf van reden bij de docent worden gemeld.

3.6 Het is niet vanzelfsprekend dat een leerling bij een doorlopende cursus altijd van dezelfde docent
les krijgt.
3.7 Als een leerling voorkeur heeft opgegeven om een cursus te volgen bij een bepaalde docent en
door omstandigheden kan dit verzoek door SA niet ingewilligd worden, dan kan dat niet leiden
tot restitutie of vermindering van lesgeld als de leerling besluit om die reden de cursus te
beëindigen.
3.8 Voor leerlingen van SA is het meewerken aan een presentatie of voorstelling een essentieel
onderdeel van het lesprogramma. Generale repetities en voorstellingen worden daarom bezien
als een reguliere les.
3.9 SA houdt zich te allen tijde het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen een cursus niet door te
laten gaan.
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Lesgeld en betaling
4.1 Voor het volgen van een cursus is lesgeld verschuldigd, behalve voor representatieve ensembles
indien de deelnemer al les volgt bij SA. De tarieven vermeld op de tarievenlijst of op de site zijn
altijd per persoon.
4.2 Als een leerling in de loop van een cursus wordt geplaatst dan is de leerling lesgeld verschuldigd
vanaf de eerste daadwerkelijk gevolgde les tot en met het einde van de cursus.
4.3 Het lesgeld moet uiterlijk een week vóór aanvang van de cursus betaald zijn. Indien dit niet het
geval is, dan kan men niet geplaatst worden in de desbetreffende cursus. Indien een factuur door
bijzondere omstandigheden pas later door SA is verstuurd, geldt een betalingstermijn van uiterlijk
veertien dagen.
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Restitutie
5.1 Restitutie van het cursusgeld kan worden aangevraagd bij langdurige ziekte of ongeval, deze
restitutie dient met een doktersverklaring te worden aangevraagd.
5.2 Als SA haar verplichtingen van de gegarandeerde 40 lessen per jaar bij een cursus niet kan
nakomen, worden lessen op een nader overeen te komen dag/ tijd ingehaald.
5.3 Bij korte ziekte (minder dan 4 weken) is geen restitutie mogelijk.
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Hardheidsclausule
SA kan in bijzondere gevallen ten gunste van de leerling afwijken van deze algemene voorwaarden als
toepassing van de algemene voorwaarden tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

7

Aansprakelijkheid
7.1 SA is niet aansprakelijk wanneer kleding / instrumenten of andere materialen ontvreemd worden
en garandeert geen toezicht op deze goederen. De leerling is te allen tijde zelf verantwoordelijk
zorg te dragen voor deze goederen.
7.2 SA is niet aansprakelijk voor schade, die door handelen van derden (anders dan medewerkers
van SA) ontstaan is aan een persoon of goed van een leerling of derden.
7.3 SA is niet aansprakelijk wanneer bij activiteiten onder verantwoordelijkheid van het SA, leerlingen
zich onttrekken aan het gezag van de begeleidende docent(en) door zich buiten de cursuslocaties
te begeven.
7.4 Iedere aansprakelijkheid van SA, voor zover rechtens vastgesteld, is beperkt tot de factuurwaarde
van de cursus van het betreffende seizoen van de leerling, met een maximum van EUR 800, -.

8.

Geschillen en klachten
De rechtsverhouding tussen SA en leerling zal uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht.
SA streeft er naar elk eventueel geschil in der minne op te lossen. Klachten dienen steeds direct of
uiterlijk binnen 2 dagen na elk voorval bij de directie te worden gemeld.

9.

Titel en inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene Voorwaarden
Strijkersacademie 2016-2017”. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2016,
de voorgaande algemene voorwaarden (2011-2016) komen hierbij te vervallen.

