Algemene voorwaarden Muziek op Schoot

Cursussen gaan alleen door bij voldoende animo. Bij te weinig animo heeft Muziek
van Jong tot Oud het recht om 2 groepen die op dezelfde ochtend plaats zouden
vinden samen te voegen zodat de cursus alsnog door kan gaan, of om de cursus af
te lassen. Bij het aflassen van een cursus worden eventueel reeds betaalde
lesgelden per omgaande teruggestort op de rekening van de cursist. Indien de
cursus vol is kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.
Betalingsvoorwaarden:
Muziek op Schoot-lessen worden als een project in één keer betaald en voldaan bij
inschrijving. De betaling is voldaan voor de aanvang van de cursus. Wanneer u door
omstandigheden, ziekte, verandering van werk of aanbieding van
kinderdagverblijven of peuterspeelzalen, crèches, ed. de keuze maakt om niet
verder te gaan met de lessen van Muziek op Schoot, is dit NIET de
verantwoordelijkheid van Muziek op Schoot. . Restitutie van cursusgeld is dan NIET
mogelijk.
Indien uw kind is opgegeven voor de cursus en niet afgemeld wordt, dan houdt u
een plaats bezet en zijn de volledige kosten van het cursusgeld voor u. Ook wanneer
u nog niet betaald heeft.
De factuur wordt per mail naar u opgestuurd. Het bedrag wordt overgemaakt op
NL15 INGB 0664 9443 53 t.n.v. A.J.J. Kosten onder vermelding van het
factuurnummer en de naam van het kind en periode van de cursus.

Ziekte of afwezigheid:
Afmelden kan via info@muziekvanjngtotoud.nl of via whatsapp 0646678344
Lessen door ziekte of afwezigheid van u of uw kind kunnen NIET worden ingehaald
op andere dagen!
Het is ALTIJD mogelijk om een andere volwassene met uw kind mee te laten gaan
naar Muziek op Schoot, als u zelf niet meer in de gelegenheid bent om dat te doen,
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om de cursus af te ronden.
Ook is het mogelijk, dat een andere kind, dat u kent uit uw omgeving, de plek van uw
kind overneemt, wanneer uw kind de cursus niet kan afmaken. De financiële
afhandeling daarvan ligt dan bij u.
Als de docent verhinderd is door ziekte komt de les te vervallen en wordt op een
ander tijdstip ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u restitutiegeld van de
desbetreffende les.
Geen extra kinderen mee naar de les:
Indien u van te voren een aanvraag doet voor een extra deelnemer, dan kan het kind
deelnemen aan de groep en betaalt u de prijs van een losse les. Indien er zo maar
kinderen in de les bijkomen, zal ik moeten schuiven met muziekinstrumenten en
ander materiaal.
Fotomateriaal:
Foto’s en filmpjes van Muziek op Schoot plaatsen op internet mag alléén met
uitdrukkelijke toestemming van mij. Voor plaatsing van foto’s en filmpjes op de
website van Muziek op Schoot vraag ik eerst toestemming aan de desbetreffende
ouders. Beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens lessen, optredens en
voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal voor Muziek van Jong
tot Oud. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent
of fotograaf.
Lestijd:
Voor de baby, dreumes en peutercursus duurt een les in principe 30 min.
Bij een ouder-kind les is er inlooptijd van 10 min. Er staat een muziekkoffer met
kleine instrumentjes en klein speelgoed, wat uitgezocht is op veiligheid van
materiaal. De les start bij het opruimen van deze koffer. Voor de les is een lesplan
opgesteld. Indien de docent bemerkt dat de kinderen op een activiteit vermoeid
reageren, kan de les terplekke aangepast worden of iets ingekort. Andersom kan
een les ook een paar minuten uitlopen vanwege het plezier van de deelnemers.
Beschadiging of vernieling van materiaal:
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Tijdens de muziekles is de ouder / verzorger verantwoordelijk voor het kind. Indien
een kind hardhandig met materiaal omgaat, wordt van de ouder / verzorger verwacht
dit te stoppen. Een docent is bezig met de les en kan niet alles overzien.
Muziekinstrumenten zijn zeer prijzig en de docent gaat er vanuit dat de ouder /
verzorger toeziet op het gebruik van het materiaal zoals de docent het voordoet.
Indien materiaal beschadigt of vernielt wordt zal de docent met de ouder / verzorger
in gesprek gaan over de vergoeding van het beschadigde materiaal.
Het nuttigen van voedsel en drank:
Tijdens de muziekles is het nuttigen van voedsel en drankjes niet toegestaan.
Vakantie: Op nationale feestdagen en tijdens de vakantieperiodes van regio zuid
wordt er geen les gegeven.
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