MUZIEKSCHOOL LOKAAL 15
Inschrijfformulier schooljaar 2021 - 2022
Gegevens Leerling(en)
Naam leerling(en)
Geboortedatum
Instrument
Naam ouder
Adres
Postcode/Woonplaats
Telefoon
Email adres
Lesdag + tijd
Startdatum
De leerling is bij de start van de lessen:
Jonger dan 21 jaar - bedrag per maand €72,50
Jonger dan 21 jaar - bedrag per halfjaar €380,Ouder dan 21 jaar - bedrag per maand €87,50
Ouder dan 21 jaar - bedrag per halfjaar €459,-

Bij meerdere leerlingen binnen hetzelfde gezin
Jonger dan 21 jaar en volgt twee lessen binnen hetzelfde gezin - bedrag per maand €137,50
Jonger dan 21 jaar en volgt twee lessen binnen hetzelfde gezin - bedrag per halfjaar €752,50
Ouder dan 21 jaar en volgt twee lessen binnen hetzelfde gezin - bedrag per maand €167,50
Ouder dan 21 jaar en volgt twee lessen binnen hetzelfde gezin - bedrag per half jaar €910,5
Een andere combinatie dan bovenstaande. ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Er worden 38 lessen gegarandeerd. Betaalt u per maand, dan ontvangt u aan het begin van elke
maand de factuur. Betaalt u per half jaar dan ontvangt u begin september en begin februari de
factuur.

Datum + Handtekening betalingsplichtige: ____________________________________________

Boomgaardstraat 3b
4701 HE Roosendaal

Tel: 06-51924851
Email: info@lokaal15.com

KVK: 61280623
BTW: NL216028784B01

MUZIEKSCHOOL LOKAAL 15
Voorwaarden schooljaar 2021 - 2022
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de
onderstaande voorwaarden.
Peildatum: 1 september 2021. Als de leerlingen bij de start van de lessen jonger is dan 21
jaar dan geldt het tarief ‘jonger dan 21 jaar’ voor het hele schooljaar.
De lessen hebben een duur van 30 minuten.
Een lesjaar bevat 38 gegarandeerde lessen van september t/m juli. Lessen die uitvallen
door een afmelding van de docent worden ingehaald wanneer er minder dan 38 lessen
in het jaar zullen overblijven. Ook kunnen wij in dat geval vervanging regelen of
overgaan op online lessen.
Mocht de situatie zich voordoen dat er minder dan 38 lessen gegeven zijn in een
schooljaar, dan wordt op schriftelijk verzoek het bedrag van de jaar cursus /38 x het
gemiste aantal lessen terugbetaald.
Instroom op een later moment of eens in de twee weken les is mogelijk en wordt
evenredig verrekend.
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich vanaf de eerst
gevolgde les tot betaling van het lesgeld. Betalingsplicht blijft bestaan tot schriftelijke/
digitale opzegging. Gemaakte kosten om achterstallig lesgeld alsnog te incasseren
zullen verhaald worden op de betalingsplichtige.
Opzeggen dient schriftelijk/per e-mail te gebeuren en kan steeds met ingang van het
eind van de betaal periode. Restitutie wordt niet verleend. U dient één maand
opzegtermijn in achting te nemen.
Privacy: Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt en worden uitsluitend
gebruikt om relevante informatie met u uit te wisselen en uitsluitend in de periode dat
u of een van uw gezinsleden lessen volgt bij Lokaal 15. Gegevens worden 7 jaar bewaard
en na de 7 jaar zorgvuldig vernietigd.
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