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1. Cursusjaar 
Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De vakantieregeling is afgestemd op het basisonderwijs 
in de regio Noord. 
2. Aanmelding 
De aanmelding geschiedt door invulling van het on-line inschrijfformulier en is bindend voor de gehele 
cursusduur. 
Vanaf de eerste les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur. 
3. Betalingsplichtige 
Als betalingsplichtige wordt aangemerkt: 
a. degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 
augustus jonger is dan 18 jaar. 
b. een cursist die op 31 augustus de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 
NB. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het 
lesgeld. 
4. Betaling lesgeld 
Betaling van het lesgeld geschiedt na ontvangst (per mail) van een factuur. De betaling kan plaatsvinden in een 
keer (voor 1 november), of in drie termijnen (voor 1 november, 1 februari en 1 april). 
5. Afmelding 
Deelname aan jaarcursussen wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Voor de cursist die de 
lessen niet wil voortzetten, zijn er per cursusjaar twee afmeldmogelijkheden. Indien men zich voor 31 
december schriftelijk afmeldt, worden de lessen en het lesgeld per 1 februari stopgezet. (Indien de cursist deel 
uit maakt van een groep van twee of meer cursisten, dient men rekening te houden met het feit dat de 
overblijvende cursist(en) automatisch per 1 februari in een andere tariefsgroep terecht kan/kunnen komen en 
daardoor meer zal/zullen moeten betalen voor de tweede helft van het cursusjaar). Indien men zich voor 1 juli 
afmeldt worden de lessen en het lesgeld aan het einde van het cursusjaar, 31 juli, stopgezet. 
Deelname aan de cursussen Fluiten in Blokfluitland, Muziek met Prentenboeken en Spelen met Muziek kan niet 
worden stopgezet gedurende het cursusjaar. Ook is tussentijds geen restitutie van lesgeld mogelijk. 
6. Lesuitval 
a. Jaarcursussen 
De cursist heeft recht op 36 lessen per cursusjaar. Indien het cursusjaar lang is, kan het zijn dat er meer lessen 
worden gegeven. Dit is kosteloos. Indien er minder dan 36 lessen gegeven kunnen worden door ziekte of 
afwezigheid van de docent, vindt restitutie van een evenredig deel van het lesgeld plaats. In geval van ziekte of 
verhindering van de cursist, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. 
b. Korte cursussen 
Bij uitval van de lessen door afwezigheid of ziekte van de docent worden deze ingehaald of wordt restitutie 
verleend. In geval van ziekte of verhindering van de cursist, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. 
7. Aansprakelijkheid 
Deelname aan cursussen is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Muziek Op Maat is niet aansprakelijk voor 
schade, letsel, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen ontstaan tijdens de lessen. 
8. Overige bepalingen 
Portretrecht: foto’s die gemaakt worden tijdens optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als 
promotiemateriaal van Muziek Op Maat. Indien u bezwaar heeft kunt u dit vooraf schriftelijk kenbaar maken. 
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