D e

P i a n o

A c a d e m i e

INSCHRIJFFORMULIER
(tweezijdig uitprinten aub)

Naam leerling
Geboorte datum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
e-mail adres
Naam ouder(s)/ verzorger(s) bij leerlingen onder 21
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan De Piano Academie om de voor
de lessen overeengekomen bedragen af te schrijven van zijn/ haar bank – of girorekening.

Rekeningnummer:

Plaats:
(Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/ zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/ zij binnen 56 dagen zijn/
haar giro- of bankkantoor de opdracht kan geven het bedrag terug te laten storten.)

Handtekening*

Naam
Plaats

Datum

* Bij tekening gaat men akkoord met de regels vermeld in het reglement van 2016
www.depianoacademie.com
Bedrijvencentrum Badhoevedorp

- Sloterweg 303 - 1171 VC - Badhoevedorp

- 020 – 772 5563 - KvK 34313129

REGLEMENT 2016
Lesovereenkomst en annulering
Meerjarencursus: Instrumentale les.
Aanmelding/ lesovereenkomst d.m.v. van volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier wordt geacht te zijn
aangedaan voor de duur van de cursus. Inschrijving voor een instrumentale les geldt voor één cursusjaar (= schooljaar)
(kleuterklas half jaar) en wordt stilzwijgend voortgezet tenzij deze minimaal drie maanden vóór de zomer– of kerstvakantie
schriftelijk worden opgezegd. Bij opzegging moet gedurende de vakantiemaanden nog doorbetaald worden (om enigszins
te compenseren voor de reeds genoten maar onvolledig betaalde lessen).
Vakanties
In principe worden de (lokale) schoolvakanties aangehouden.
Afzeggen
De leerling wordt geacht over voldoende studietijd te beschikken en de lessen zo min mogelijk te verzuimen. Indien een
leerling een les niet heeft kunnen bijwonen kan met de docent gezocht worden naar een mogelijkheid om de les in te
halen (afhankelijk van de beschikbaarheid van tijd en ruimte). De docent is echter niet verplicht de gemiste les in te halen.
Graag z.s.m. bericht!
Tarieven en betaling
Tarieven kunnen gewijzigd worden en zijn berekend uitgaand van ongeveer 40 lessen per jaar(*).
Koppelles tarieven (uitgaand van twee leerlingen per les):
Leerlingen onder 21 jaar:
€ 588 per jaar (twee leerlingen per les)
Leerlingen vanaf 21 jaar:
€ 746,65 per jaar, excl. 21% BTW(1) (twee leerlingen per les)
Privéles tarieven (de leerling heeft het gehele lesblok voor zichzelf):
Leerlingen onder 21 jaar:
€ 1176 per jaar
Leerlingen vanaf 21 jaar:
€ 1493,30 per jaar, excl. 21% BTW(1)
Peuterklas:
€ 35 per maand
(*) dit kan enigszins afwijken, afhankelijk van de kalender. Het éne jaar valt bijv. Sinterklaas wél op een woensdag en het andere jaar niet.
(1)
(per 1 oktober 2012 is het BTW tarief verhoogd naar 21%)

Betaling geschiedt per maand d.m.v. automatische incasso.
Het schoolgeld wordt over 12 gelijke, maandelijkse termijnen verdeeld.
Rekeningnummer: NL28 INGB 0001 1471 23 t.n.v. De Piano Academie
Postadres: Postbus 14780, 1001 LG, Amsterdam
N.B.
Incassering vindt plaats aan het begin van de maand. Bij niet of niet tijdig voldoen van de betaling van het lesgeld worden
porto- en administratiekosten doorberekend en kunnen de verschuldigde leskosten worden verhoogd met eventuele
incassokosten. Wanneer lesgeld niet wordt betaald worden de lessen van de leerling opgeschort, hetgeen niet leidt tot
vermindering van het verschuldigde lesgeld.
Afwezigheid docent/ Overmacht.
Bij ziekte van de docent of lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/ of andere geldige redenen
(overmacht) uitvallen komen de eerste twee lessen te vervallen. Voor de volgende lessen wordt getracht vervanging te
vinden. Als vervanging niet (op tijd) mogelijk is, is De Piano Academie gerechtigd de overeenkomst uit te stellen of wordt
het lesgeld na de vierde niet genoten les gerestitueerd. De Piano Academie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of
kosten voor de student(e). Onder overmacht wordt o.a. (maar niet uitsluitend) verstaan: stakingen, uitsluitingen,
vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval,
weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen.
Aansprakelijkheid
De Piano Academie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van de student(e). Alle schade wegens
wangedrag op welk punt dan ook, zal verhaald worden op de student(e). De Piano Academie houdt zich het recht voor de
student(e) bij wangedrag van de opleiding te verwijderen. De student(e) blijft zelf aansprakelijk voor eigen schade
ontstaan tijdens de reis naar, terug van, of verblijf tijdens De Piano Academie lessen. De student(e)/ ouder vrijwaart hierbij
De Piano Academie van alle schadeclaims, zoals bedoeld in dit artikel.
Ongevallen/ overlijden
Bij overlijden of langdurige ziekenhuisopname van de leerling vervallen alle bovengenoemde regels. Er geldt dan alleen
een doorbetaling van twee maanden ter compensatie van de genoten maar niet volledig betaalde lessen.
Toepasselijk recht.
Op deze bepalingen is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband
houdend met deze bepalingen zal dit voorgelegd worden aan de rechter.
Paraaf:

