ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
ALGEMEEN
Het lesjaar start in halverwege september en loopt door tot eind mei. Het lesjaar telt 30 lesweken.
Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen vinden geen lessen plaats tenzij het
inhaallessen betreft.
INSCHRIJVING
Inschrijven gebeurt via het invullen van het inschrijfformulier op onze website. Leerlingen tot 18 jaar
moeten worden ingeschreven door hun ouders of voogd. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens
dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de lesgever EN het secretariaat.
Een inschrijving is pas geldig vanaf het moment dat de betaling wordt ontvangen.
Indien de betaling niet werd ontvangen binnen de afgesproken termijn wordt een
verwittigingsmailtje gestuurd met een nieuwe betaaldatum. Als ook die laatste betaaldatum niet
gerespecteerd wordt, wordt de inschrijving geannuleerd.
Indien de inschrijving minder dan drie weken voor start van het lesjaar plaats vindt, dient de betaling
alsnog vòòr aanvang van de lessen plaats te vinden. De leerling stuurt een bewijs van betaling door
naar het secretariaat indien de betaling slechts enkele dagen voor aanvang van de lessen plaats
vond.
Inschrijven voor groepslessen is slechts mogelijk tot 2 weken na de start van het lesjaar. Inschrijven
voor individuele lessen is mogelijk gedurende het volledige lesjaar indien er nog vrije plaatsen
beschikbaar zijn. Inschrijving kan nog steeds via het inschrijfformulier op de website.
De leerling is aan het eind van het lesjaar automatisch uitgeschreven.
STOPZETTING VAN DE LESSEN
Een lessenreeks, workshop of stage kan kosteloos worden geannuleerd tot tien dagen voor de
aanvang van de betreffende reeks. Indien het lesgeld reeds betaald werd wordt dit aan de leerling
terugbetaald.
Bij stopzetting van de lessen door de leerling beslist het Muziekcentrum vzw over het recht op een
(gedeeltelijke) teruggave van het inschrijvingsgeld.

Bij stopzetting van de lessen door het Muziekcentrum vzw vòòr het voorziene einde van de
lessenreeks, wordt het lesgeld ten belope van de geannuleerde lessen integraal aan de leerling terug
betaald.
LESSEN EN LESDUUR
De lesdag en lestijd werden bepaald bij inschrijving. Verandering van lesdag na aanvang van het
lesjaar is slechts in bepaalde gevallen mogelijk. Alle aanpassingen dienen in overleg met het
secretariaat gebeuren.
Het Muziekcentrum behoudt zich het recht een leerling een andere plaats toe te wijzen indien
zijn/haar niveau of leeftijd niet in overeenstemming is met de gevraagde criteria.
De leerling heeft recht op 30 lessen per lesjaar bij een volledige inschrijving. Bij inschrijving na de
start van het lesjaar wordt het lesgeld evenredig verminderd met het aantal gemiste lessen.
Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt, ook na afmelding, vervalt het recht op die
les. Ziekte of afwezigheid van de leerling dient doorgegeven te worden aan de docent. Bij
afwezigheid van de leerling vindt geen teruggave van het lesgeld plaats. Slechts in uitzonderlijke
gevallen kan bij langdurige afwezigheid van een leerling een individuele regeling getroffen worden
betreffende teruggaven van lesgeld of inhalen van de lessen.
AFWEZIGHEID LESGEVER
Lessen die als gevolg van afwezigheid van de lesgever niet doorgaan worden steeds door de lesgever
ingehaald. Inhaallessen vinden doorgaans in de schoolvakanties plaats.
Indien de lesgever voor langere tijd afwezig is wordt in eerste instantie een vervanglesgever gezocht.
Indien er geen vervanger gevonden wordt, of wanneer de lessen verplaatst moeten worden naar een
ander tijdstip waarop de leerling onbeschikbaar is, kan een gedeeltelijke teruggave van het lesgeld
plaatsvinden.
Indien het aantal inhaallessen bij het einde van het lesjaar te hoog opgelopen is wordt een
alternatieve oplossing aangeboden aan de leerling. Indien deze zich niet akkoord verklaart kan een
gedeeltelijke teruggave van het lesgeld plaatsvinden.
LESGELD EN BETALING VAN DE LESSEN
De tarieven van het lesgeld voor het betreffende lesjaar wordt steeds op onze website vermeld. Bij
inschrijving ontvangt de leerling automatisch een uitnodiging tot betaling van het lesgeld.
Als de betaling van het lesgeld ons binnen de gevraagde termijn bereikt krijg de leerling van ons een
definitieve bevestigingsmail. In alle andere gevallen wordt de lesplaats in kwestie weer open gesteld
voor nieuwe kandidaten.
Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden vóór de eerste les. Indien dit niet het geval is, kunnen
de les en bijhorende inschrijving geannuleerd worden.
Contant betalen is mogelijk op het secretariaat, tijdens de eerste les of na afspraak.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt het recht voorbehouden de leerling geen
verdere lessen te geven tot het moment waarop het openstaande bedrag geheel voldaan is.
BEELDMATERIAAL
Het Muziekcentrum verleent zich het recht om foto’s en video’s te maken tijdens de lessen en/of
optredens, en die eventueel te gebruiken voor promotionele doeleinden op het internet (website,
facebook, blog) en in drukwerk (flyer, affiche). Het beeldmateriaal zal nooit doorgegeven worden
aan derden of voor commerciële doeleinden ingezet worden.
Indien de leerling niet wil dat er van hem/haar beelmateriaal gebruikt wordt, dan dient deze dit
uitdrukkelijk kenbaar te maken aan het secretariaat.
ROKEN
Roken is ten strengste verboden in alle lokalen van het Muziekcentrum en de Garage.
BESCHADIGINGEN EN DIEFSTAL
Bij het beschadigen van materiaal en/of infrastructuur zullen alle kosten verhaald worden op de
schuldige(n).
Bij diefstal zal steeds de politie verwittigd worden.
In het geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van
Gent bevoegd.

