D. van Wassenaarstraat 17
3117 PD Schiedam
Tel: 010-426 73 51/06-234 84 775
Internet: www.muziekhuisschiedam.nl
Email: info@muziekhuisschiedam.nl

Inschrijfformulier seizoen 2019/2020
Gegevens cursist:
Voornaam: ......................................................................
Achternaam: ......................................................................
Geboortedatum: ......................................................................
Adres: ......................................................................
Postcode Woonplaats: ......................................................................
Telefoon: ......................................................................

Telefoon mobiel: .................................................

E-mail: ......................................................................
Naam school (indien van toepassing): ................................................................
Schrijft zich in voor:
O

Huur instrument:

€9,-

per maand*

O

Oriëntatiecursus zonder huurinstrument

€44,-

O
O

Oriëntatiecursus met huurinstrument
Duoles 30 minuten

€60,€34,-

per leerling/per maand*

O
O

Individuele les 20 minuten of duoles 40 min.
Individuele les 30 minuten

€45,50
€68,-

per maand*
per maand*

O

Incidentele les per 30 minuten

€21,-

per les

O

Andere lesvorm of cursus

€………….

*Per seizoen worden 39 lessen gegeven. De meeste maanden heb je 4 lessen, maar soms ook 3 of 5. In de maanden
juli en augustus wordt niet gefactureerd.

In te vullen door betalingsplichtige:
Naam / voorletters: ......................................................................
Indien anders dan boven aangegeven:
Adres: ......................................................................
Postcode Woonplaats: ......................................................................
Telefoon: ......................................................................

Telefoon mobiel: .................................................

Wijze van betalen
Betaling geschiedt d.m.v. een factuur.
Ik betaal per:
O
éénmalig (voor korte cursussen)

O

half jaar 5 mnd (korting 2%)

O
O

maand
jaar 10 mnd (korting 5%)

O
O

Ik verklaar mij akkoord met de algemene- en betalingsvoorwaarden, zie ommezijde
Datum: ......................................................................
Plaats: ......................................................................
Handtekening: …………………………………………………………….

Factuur papier
Factuur mail

Algemene en betalingsvoorwaarden
Inschrijving vindt plaats door ondertekening van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Bij
leerlingen tot 18 jaar moet dit inschrijfformulier door één van de ouders/verzorgers ondertekend
worden.
Bij afzegging van de leerling komt de les te vervallen.
Bij afzegging van Het Muziekhuis wordt deze les niet in rekening gebracht.
De lessen kunnen, door de door u aangegeven betalingsperiode worden opgezegd.
Bij voortijdig opzeggen, anders dan de aangegeven lesperiode, wordt er geen lesgeld
gerestitueerd.
De opzegging dient schriftelijk voor de 15de van de voorafgaande maand bij Het Muziekhuis
binnen te zijn.
De aanschaf van muziekinstrumenten en bladmuziek is voor eigen rekening.
Ondergetekende gaat akkoord met de door Het Muziekhuis gehanteerde vakantieregeling en 39
lessen per seizoen.
Indien de lesgeldplichtige, ondanks aanmaning, in gebreke blijft met betaling van de verschuldigde
lesgelden, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan de deurwaarder. Alle daarmee
gemoeide kosten, incassokosten en proceskosten, komen voor rekening van de lesgeldplichtige.
Adreswijzigingen en andere mutaties dienen schriftelijk of via email te worden doorgegeven.
Muziekhuis Schiedam volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is
verwerkingsverantwoordelijke. Muziekhuis Schiedam vraagt bij het inschrijven voor muziekles of
cursus om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, inclusief het privacystatement (zie
website muziekhuisschiedam.nl) met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

