Algemene lesvoorwaarden
Stichting Muziektheater ROES

Lesperiode
1. De lesperiode loopt zoveel mogelijk parallel met een standaard schooljaar. Voorafgaand worden
de specifieke data van het seizoen gecommuniceerd.
2. Een lesperiode bestaat uit minimaal 30, maximaal 40 lessen.
De lessen
1. Bij aanmelding wordt voor bepaalde tijd een verbintenis aangegaan tot les nemen waarbij
enerzijds de Stichting Muziektheater Roes en anderzijds de deelnemer(s)/lesgeldplichtige
is betrokken.
2. De lestijden en lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld en aan de deelnemer(s)
schriftelijk / per email bevestigd.
3. Als een les geen doorgang vindt vanwege afwezigheid van de docent wordt er voor vervanging
van de docent gezorgd. In uitzonderlijke gevallen kan een geplande les uitvallen, waarna die les
op een ander tijdstip en of andere dag zal/kan worden ingehaald.
4. Bij ziekte van de docent komt de les te vervallen. Indien wegens ziekte van de docent meer
dan 2 lessen in een schooljaar uitvallen en er geen mogelijkheid is deze overige uitgevallen
lessen in te halen, een en ander ter beoordeling van bestuur Stichting Muziektheater Roes, zal
creditering van de meer dan 2 niet gegeven lessen plaatsvinden aan het eind van iedere
lesperiode.

5. Als een les geen doorgang kan vinden door verzuim van de deelnemer(s) bestaat er geen
recht op inhalen of vergoeding.
6. Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs en op nationale feestdagen is Stichting
Muziektheater Roes gesloten en wordt er geen les gegeven.

Lesgeldplichtige
Het lesgeld is verschuldigd:
1. voor een deelnemer die meerderjarig is: door de deelnemer zelf
2. voor een deelnemer die minderjarig is: door de ouders of verzorgers
3. voor een deelnemer die onder voogdij staat: degene die de voogdij uitoefent

Lesgelden
1. De tarieven zijn gebaseerd op een lesovereenkomst van 10 maanden.
2. Betaling van het lesgeld zal geschieden per automatische incasso op het door u aangegeven
bankrekeningnummer in de eerste week van de nieuwe maand. De incasso stopt automatisch
aan het einde van het lesjaar. Bij aanvang van een nieuw lesjaar wordt de incasso weer actief
voor een periode van 10 maanden. Indien er nog geen incassoformulier is ingevuld dient u
deze volledig ingevuld, bij de eerstvolgende les, in te leveren bij de docent.
3. Bij aanvang van iedere lesperiode kunnen de tarieven worden gewijzigd, hetgeen de
lesgeldplichtige schriftelijk wordt medegedeeld.
4. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld ontvangt de lesgeldplichtige een herinnering.
5. Bij nalatigheid in de betaling verliest de deelnemer het recht op deelnemen aan de lessen en
kan de deelnemer toegang tot de les ontzegd worden.

Opzegging / Beëindiging
1. Bij opzegging voor het einde van het lesjaar wordt dit door deelnemer/lesgeldplichtige
aangegeven bij de docent en schriftelijk via de mail doorgegeven aan de
penningmeester van Muziektheater Roes te bereiken via algemeen email adres.
Deelnemer/lesgeldplichtige betaald nog tijd het einde van de maand waarin is
opgezegd.
2. Na 10 maanden loopt het lesjaar af. Deelnemer/lesgeldplichtige moet zich opnieuw
aanmelden voor het volgende lesjaar.
Algemene Bepalingen
1.In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van
Stichting Muziektheater Roes.

Aansprakelijkheid
1.Stichting Muziektheater Roes is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letsel, ongeval, diefstal of
vernieling.
2.Schade toegebracht aan gebouwen, inventaris en/of materialen van Stichting Muziektheater Roes zal
op de veroorzaker worden verhaald.

