Aanmeldingsformulier Drumles
Cursusjaar 2019-2020
Leerling

Lesgeldplichtige

Naam:

Naam:

Voornaam:

Voornaam:

Geboortedatum:

Indien adres afwijkt:

Adres:

Adres:

Postcode / Plaats:

Postcode / Plaats:

Telfoon:
Mobiel:

Telfoon:
Mobiel:

E-mail:

E-mail:

Lesduur en tarieven
tot 21 jaar (BTW vrij)

21 jaar en ouder (incl.21 % BTW)

□ - 20 minuten les per week € 564,00 per jaar

□ - 20 minuten les per week € 683,00 per jaar

□ - 30 minuten les per week € 847,00 per jaar

□ - 30 minuten les per week € 1025,00 per jaar

Betaling - betaling van het lesgeld zal plaatsvinden:

□ - door betaling ineens binnen 14 dagen na ontvangst factuur
□ - in twee gelijke termijnen (september en februari) binnen 14 dagen na ontvangst factuur
Hierbij wordt € 2,50 extra administratie kosten in rekening gebracht.
-------------------------------------------------------------------Door ondertekening verklaart de lesgeldplichtige tevens
de Algemene Bepalingen te hebben ontvangen en
akkoord te gaan met de daarin vermelde voorwaarden.
-------------------------------------------------------------------Datum:

Handtekening lesgeldplichtige:

DENK AAN UW HANDTEKENING!
Opsturen naar / inleveren bij:
Ron Kesteloo - Weidekamp 43 - 4133 CH - Vianen
Tel: 06-24386142 - E-Mail: drumlesleusden@kpnmail.nl

K.v.K. Utrecht nr: 30281023

Beste leerling,
Hier kun je, als je dit nu al weet, vast je beschikbaarheid invullen.
Geef deze svp zo breed mogelijk op (b.v. ik kan lessen volgen vanaf........uur of uiterlijk tot.........uur).
De lessen zullen gegeven worden op maandag tussen: 14:00-22:00 uur.
Één en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid van de leerlingen en een werkbaar rooster.

Ik ben beschikbaar op maandag vanaf of tot:

Algemene Bepalingen:
1. Cursusjaar.
De schoolvakanties zijn grotendeels gelijk aan die van het reguliere basisonderwijs. De lessen worden
gegeven in de muziekschool gelegen aan de Eikenlaan te Leusden.
2. Aanmelding.
Aanmelding voor de lessen kan alleen schriftelijk door middel van het aanmeldingsformulier.
Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend bij de heer R. Kesteloo te worden ingeleverd.
Met de ondertekening verplicht men zich tot betaling van het verschuldigde schoolgeld indien de
leerling voor de lessen wordt geplaatst.
3. Inschrijving.
Inschrijving van nieuwe leerlingen vindt plaats voor zover leerlingenplaatsen beschikbaar zijn.
Tijdstip van binnenkomst zijn bepalend voor de volgorde van plaatsing.
Kan een leerling niet worden geplaatst dan is plaatsing op een wachtlijst mogelijk.
4. Stilzwijgende verlenging.
De inschrijving geldt voor het eerste cursusjaar en – met stilzwijgende verlenging – ook voor telkens
het volgende cursusjaar, tenzij er schriftelijk wordt opgezegd op hieronder aangegeven wijze.
Hiertoe ontvangen alle (ouders van) ingeschreven leerlingen in de maand juni voorafgaand aan het
nieuwe cursusjaar de algemene bepalingen en de lesgeldtarieven zoals die voor het komende cursusjaar
van kracht zullen zijn.
5. Opzegging.
Opzegging is alleen mogelijk voor een toekomend cursusjaar; dit moet schriftelijk gebeuren voor
20 juni van het lopende cursusjaar.
Vanwege financiële of programmatische redenen kan ook de heer
R. Kesteloo de lessen beëindigen; ook hier betreft het dan het komende cursusjaar.
De heer R. Kesteloo stelt betrokkene hiervan schriftelijk op de hoogte voor 1 juli.
6. Betaling.
De lesgeldnota’s worden begin september van het betreffende cursusjaar verzonden.
De nota dient binnen twee weken na dagtekening te zijn voldaan.
Betaling in twee termijnen is ook mogelijk; in dat geval ontvangt u een nota begin september en begin
februari; indien u hiervoor kiest kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.
Hiervoor wordt € 2,50 extra aan administratie kosten in rekening gebracht.
Bij uitblijven van betaling kan de betreffende leerling de toegang tot de lessen worden geweigerd.
Vanaf de vervaldatum zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht, alsmede een bedrag van
€ 12,50 aan administratiekosten per aanmaning. Verder zijn alle eventuele kosten van gerechtelijke en
buitengerechtelijke invordering van lesgeld voor rekening van de lesgeld plichtige.
7. Verzuim van lessen.
Indien een leerling niet gebruik maakt van de afgesproken les of lessen, dan is toch lesgeld
verschuldigd. Bij ziekte van de leerling is geen lesgeld verschuldigd over de lessen die zouden zijn
gegeven vanaf een maand na de eerste uitgevallen les. Lesgeld is verschuldigd vanaf hervatting van de
lessen. De restitutie van lesgeld bedraagt een veertigste deel van het jaarlijkse lesgeld voor elke
uitgevallen les die zou zijn gegeven een maand na de eerste door ziekte uitgevallen les.
8. Verhindering leerkracht.
Indien, gerekend over het gehele cursusjaar, meer dan vier lessen uitvallen ten gevolge van
verhindering van de docent, dan vindt restitutie van het lesgeld plaats voor elke vijfde en volgende
uitgevallen les. De restitutie bedraagt per uitgevallen les een veertigste van het totaal verschuldigde
lesgeld. Deze restitutie vindt plaats binnen twee maanden na beëindiging van het cursusjaar.
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9. Tussentijdse beëindiging.
Beëindiging van de lessen in de loop van het cursusjaar leidt niet tot het vervallen van de verplichting
tot lesgeldbetaling, c.q. tot restitutie van reeds betaald lesgeld. Hiervoor gelden twee algemene
uitzonderingen:
Verhuizing naar een andere gemeente; de verhuizing en het verzoek om kwijtschelding of restitutie van
lesgeld dient minimaal een maand van tevoren schriftelijk aan de heer R. Kesteloo te zijn gemeld,
respectievelijk gedaan;
Langdurige ziekte van de leerling waarbij hervatting van de lessen in het lopende cursusjaar niet is te
verwachten.
Indien cursisten menen dat de reden van tussentijdse beëindiging grond vormt tot het laten vervallen
van de lesgeldverplichting, kan hiertoe een verzoek worden gericht aan de heer R. Kesteloo.
10. Adreswijzigingen e.d.
Adreswijzigingen en andere mutaties dienen op zo kort mogelijke termijn schriftelijk te worden
doorgegeven aan de heer R. Kesteloo.
11. Bekendmaking lesgeld.
De heer R. Kesteloo zal, in verband met de stilzwijgende verlenging van de inschrijving, in de maand
Juni voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar, de lesgeldtarieven bekend maken, evenals eventuele
wijzigingen in de Algemene Bepalingen.
12. Niet voorziene gevallen.
In gevallen waarin deze Algemene Bepalingen niet voorzien, beslist de heer
R. Kesteloo.
13. Aansprakelijkheid:
De heer R. Kesteloo is niet aansprakelijk voor eventuele schade onder lestijd aan de persoon of
eigendommen van de leerling; evenmin voor schade veroorzaakt door de leerling.
14. Privacy beleid:
Zie mijn Privacy beleid op: https://kesteloo-drumsenaudio.nl/privacybeleid-leerlingen/
© R. Kesteloo
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