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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Inschrijving 
Inschrijven en starten voor de muzieklessen kan gedurende het hele jaar. U kunt zich 
inschrijven voor muziekles via het inschrijfformulier. Een schooljaar loopt van 
augustus t/m juli en heeft gemiddeld 38 lessen. Bij aanmelding verklaart men zich 
akkoord met de Algemene Voorwaarden.  
 
Verhindering 
Bij verhindering graag tijdig doorgeven. Wanneer een leerling door ziekte of een 
andere reden geen gebruikmaakt van de les, dan is de docent niet verplicht deze les 
in te halen. 
Bij verhindering van de docent worden de lessen kosten wat kost gegeven door een 
vervangende docent of op een nader te bepalen tijdstip ingehaald. Bij uitval wordt 
een online les via bijvoorbeeld Zoom of Skype gezien als volwaardige vervanging 
van de les.  
 
Betaling 
Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan. U ontvangt hiervoor tijdig een factuur. 
Ingeval van niet tijdige betaling van het lesgeld zijn de kosten verbonden aan de 
invordering ervan, voor rekening van de betalingsplichtige. Mocht een leerling 
gedurende de maand instromen, dan wordt niet het maandbedrag verrekend maar 
de losse lessen die de leerling die maand heeft gevolgd. 
 
Opzegging/beëindiging 
Opzegging c.q. beëindiging van de lessen kan per maand worden opgezegd met een 
opzegtermijn van een maand. De opzegging gaat in op de 1e dag van de 
daaropvolgende maand waarin opzegging heeft plaatsgevonden. Tenzij u zich heeft 
ingeschreven voor een cursus met een vaste cursusduur.  
 
Restitutie 
Per schooljaar worden er minimaal 35 lessen gegeven. Als er minder lessen zijn 
gegeven, worden de lessen onder het aantal van 35 op aanvraag van de leerling 
gerestitueerd. De lessen worden parallel aan het schooljaar gegeven (zie algemene 
informatie voor de schoolvakanties en feestdagen.)  
 
Aansprakelijkheid 
Roosendaal Music Academy is niet aansprakelijk voor ongelukken, evenmin voor 
diefstal van, schade aan en/of verlies van eigendommen en goederen van cursisten. 

Kosten van persoonlijke lesboeken en lesmateriaal zijn voor eigen rekening.  

 
 
 
 
 


