Algemene voorwaarden MaantjeMusic
Onder ‘cursist’ wordt verstaan: een kind tussen de 5 maanden en 4 jaar samen met een (bij voorkeur
steeds dezelfde) voor het kind bekende volwassene. (voorkeur: ouder of grootouder).
1 Inschrijving:
Aanmelding voor een cursus vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te versturen
via de site, of naar info@maantjemusic.nl . Na ontvangst van het inschrijfformulier volgt een
ontvangstbevestiging.
De plaatsing voor een cursus gaat op volgorde van aanmeldingen. Een cursus kan van start gaan
vanaf 5 aanmeldingen. Een groep heeft maximaal 10 deelnemers. Bij meer aanmeldingen volgt een
wachtlijst.
2 Lestijden:
Aanvang van een cursus vindt plaats op een door de docent uitgekozen startdatum.
U wordt door de docent uiterlijk 5 dagen van tevoren ingelicht of de cursus start en op welk tijdstip u
met uw kind bent ingedeeld.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Bij gegronde reden kan na overleg een kind in een
andere groep geplaatst worden.
De les start op het aangegeven tijdstip.
Een cursus bestaat uit 8 of 10 lessen. (de zomercursus is een uitzondering, die is tussen mei en de
zomervakantie vaak korter). Dit vindt u terug in de bevestigingsmail bij inschrijving.
3 Uitval van een les:
Wanneer een les uitvalt door absentie van de docent wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd,
uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
Bij uitval van een enkele les zal een week na de laatste les van de cursus een inhaalles worden
gegeven op hetzelfde tijdstip. Echter dit geldt alleen wanneer de les uitvalt door toedoen van de
docent.
Een cursist die, om wat voor reden dan ook, zelf niet kan deelnemen aan een les heeft geen recht op
een inhaalles of restitutie van (een deel van het) cursusgeld.
4 Beëindiging van de cursus:
De inschrijving kan kosteloos uiterlijk een week voor de aanvangsdatum geannuleerd worden door
een mailtje te sturen naar info@maantjemusic.nl onder vermelding van achternaam en naam van
het kind . Zonder annulering blijft betaling van het cursusgeld verplicht.
Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij
aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist.
Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe
cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.
5 Financieel:
Met de bevestigingsmail wordt een factuur meegestuurd.

Het cursusgeld dient voor de eerste les over gemaakt te zijn op het rekeningnummer IBAN:
NL55ABNA0449130231 ten name van M. Briggeman met vermelding van uw naam, de naam van uw
kind en het factuurnummer.
De lessen gaan pas door vanaf 5 deelnemers. Mocht de cursus niet doorgaan, en u heeft uw
cursusgeld al betaald, dan wordt het volledige bedrag teruggestort.
Bij uitval van meer dan 4 lessen wordt het volledige cursusgeld teruggestort. Echter dit geldt alleen
wanneer de les uitvalt door toedoen van de docent. Wanneer een cursist door een onder punt 4
genoemde reden de cursus beëindigt zal in overleg met de docent het resterende cursusgeld worden
teruggestort.
6 Aansprakelijkheid:
Cursisten dienen goed om te gaan met de cursuslocatie. MaantjeMusic is niet aansprakelijk voor
vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.
Beeld of geluidmateriaal gemaakt tijdens een les of workshop van MaantjeMusic mogen
gepubliceerd worden op de site of voor ander promotiemateriaal tenzij er per email bezwaar
gemaakt wordt.

