Muziekopleiding Stichting

Leerlingenovereenkomst voor blaas- en slagwerkinstrumenten 1-8-2020 tot 31-7-2021
Van toepassing op alle leerlingen, wel- of geen lid van een muziekvereniging.

1. Inschrijven op muzieklessen
1.1 Lesjaar: bij Stichting De Nootendop loopt het lesseizoen van na de zomervakantie tot aan de volgende
zomervakantie en volgt het schema van het basisonderwijs. Dit komt neer op gemiddeld 38 lesweken.
1.2 Lesduur: in principe worden de lessen individueel gegeven en duren 30 minuten.
1.3 Vakantie: het lesjaar loopt parallel aan het schooljaar. In de schoolvakanties zijn er geen lessen.
De lessen vinden zo veel mogelijk plaats in de woonplaats van de leerling.
1.4 Inschrijving: inschrijven op lessen vindt schriftelijk plaats d.m.v. retournering van een volledig ingevuld en
ondertekend inschrijfformulier. Bij minderjarige lesdeelnemers dienen de formulieren te zijn getekend door
een ouder/verzorger. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via info@denootendop.nl en bij Stichting De
Nootendop, Kattedoorn 66, 5432 BN Cuijk. Ook is het inschrijfformulier te downloaden via
www.denootendop.nl
1.5 Keuzevrijheid: een leerling die gebruik wil maken van de lessen van de Stichting De Nootendop hoeft geen lid
te zijn van een muziekvereniging.
1.6 Plaatsing: de leerlingen worden voor de gekozen instrumentlessen geplaatst op volgorde van datum van
inschrijving.
2. Betaling lesgeld
2.1 Overeenkomst: met de ondertekening van het volledig ingevulde inschrijfformulier gaat de leerling (of diens
ouder(s)/verzorger(s)) - na bevestiging door Stichting De Nootendop- een overeenkomst met de Stichting De
Nootendop aan. Vanaf dat moment is de leerling vanaf de eerste les aan Stichting De Nootendop lesgeld
verschuldigd.
2.2 Incassomachtiging: de betalingsplichtige machtigt Stichting De Nootendop voor het betreffende lesjaar om
de lesgelden van zijn/haar rekening af te schrijven. Incassodata zijn in oktober en februari volgend jaar.
2.3 Beëindiging: indien een leerling tussentijds stopt, wordt het lesgeld toch volledig op jaarbasis afgerekend,
tenzij in de loop van het 1e half jaar wordt gestopt. In dat geval vindt afrekening van het lesgeld plaats over
een half jaar.
2.4 Betalingsachterstand: bij betalingsachterstand of uitblijven van betaling van een of meer termijnbedragen is
Stichting De Nootendop, indien na twee schriftelijke aanmaningen nog steeds geen betaling heeft
plaatsgevonden, gerechtigd de inschrijving van de leerling eenzijdig te beëindigen. De betalingsverplichting
wordt hiermee niet ontbonden.
2.5 Examenkosten: de kosten voor een examen en evt. extra theorielessen zijn niet inbegrepen bij het lesgeld
en komen voor rekening van de leerling
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3. Verlenging van inschrijving
3.1 In juni van elk jaar dient aan de Stichting De Nootendop aangegeven te worden of de les wordt vervolgd of
beëindigd. Voor het nieuwe lesjaar ontvangt de leerling een nieuw inschrijfformulier met incassomachtiging
en opleidingsvoorwaarden.
4. Tussentijdse beëindiging deelname
4.1. De leerling kan de lesdeelname tussentijds beëindigen, na het behalen van een diploma. De tussentijdse
uitschrijving dient tijdig (minimaal 2 weken voor het examen) aangegeven te zijn bij de Stichting De
Nootendop. De verplichting tot betaling blijft evenwel van kracht tot het einde van het halve lesseizoen,
behalve wanneer onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn:
 verhuizing uit de regio;
 ziekte of ongeval van de leerling, waardoor de leerling om medische redenen langer dan 1 maand niet in
staat is de les te volgen;
 indien een leerling een advies van Stichting De Nootendop opvolgt om de lessen te beëindigen;
 wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen voortzetting kan
plaatsvinden. Dit ter beoordeling aan het bestuur van Stichting De Nootendop.
In deze gevallen restitueert Stichting De Nootendop de resterende lesgeldtermijnen na verzoek van de
leerling of diens ouder/verzorger.
5. Ziekte of afwezigheid docent
5.1 Ziekte: bij uitval of ziekte van de docent zal Stichting De Nootendop de docent vervangen of worden lessen
ingehaald.
5.2 Restitutie: indien het voor Stichting De Nootendop niet mogelijk is de docent te vervangen, vindt restitutie
plaats van het lesgeld van de niet-genoten lesuren bij meer dan 4 achtereenvolgende muzieklessen.
De restitutie wordt gecrediteerd aan het einde van het lesseizoen.
6. Aanvullende bepalingen
6.1 Rapportage: Tijdens het lesjaar heeft de coördinator van Stichting De Nootendop contact met de docent, die
tweemaal per lesjaar een rapportage opstelt over de vorderingen en bijzonderheden van leerlingen.
Bij bezwaren hiertegen omwille van de privacy of andere dringende redenen, dient de leerling of diens
ouder/verzorger dit schriftelijk kenbaar te maken aan de Stichting De Nootendop.
6.2 Les bijwonen: in overleg met de docent kunnen ouders een les van de leerling bijwonen. De docent kan u
daarvoor ook specifiek uitnodigen.
6.3 Les afmelden: bij verhindering of ziekte dient u altijd de docent voor aanvang van de les op de hoogte te
stellen. Indien mogelijk heeft ruilen met een andere leerling de voorkeur.
6.4 Stimuleren: muziek maken leer je niet zomaar, er is veel geduld en doorzettingsvermogen voor nodig.
Dagelijks even oefenen is erg belangrijk. Voor ouder(s)/verzorger(s) ligt hier een belangrijke taak om uw kind
hierin te begeleiden. U staat echter niet alleen, docenten en mensen van onze verenigingen doen hun best
om leerlingen plezier te laten beleven aan muziek.
7. Lesprijs en leeftijdscategorieën
7.1 Leskosten: het lesbedrag wordt jaarlijks door het bestuur van Stichting De Nootendop vastgesteld.
Voor de lesperiode augustus 2020 – juli 2021 zijn de leskosten (voor opleiding voor diploma A, B, C en D)
vastgesteld op €250, --.. Hierin is de subsidie van de gemeente verwerkt.
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7.2 Leeftijdsgrens: leerlingen ouder dan 18 jaar kunnen onder bovenstaande condities les volgen, met
uitzondering van het lesbedrag. Het les bedrag voor 18 jaar en ouder wordt door het bestuur vastgesteld. Dit
heeft te maken met de subsidieregeling van de gemeente; deze geldt namelijk t/m het lesjaar waarin
de
leerling op de peildatum (voor de huidige periode: 1 maart 2020) al18 jaar is.
7.3 Materialen: de leerling dient zelf een instrument mee te nemen voor de lessen. Dat kan een instrument zijn
dat via een muziekvereniging ter beschikking wordt gesteld, of een eigen instrument.
Het lesmateriaal is niet inbegrepen in het lesgeld en moet door de leerling zelf worden aangeschaft.
7.4 Stimulering: voor leerlingen die lid zijn van een muziekvereniging en die na het behalen van diploma B door
willen gaan met de muzieklessen financieren enkele muziekverenigingen een stimuleringsregeling. Neem
hiervoor contact op met de eigen muziekvereniging.
7.5 Stichting De Nootendop bepaalt eventueel in overleg met ouders welke docent de lessen verzorgt.
De opleidingen voor diploma C en D worden uitsluitend verzorgd door conservatorium geschoolde
muziekvakdocenten.
8. Aansprakelijkheid, klachten en instrumenten
8.1 Stichting De Nootendop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan een instrument of letsel als
gevolg van ongeval, diefstal of vernieling.
8.2 Klachten van leerlingen kunnen schriftelijk aan het bestuur van Stichting De Nootendop worden gericht.
9. Rechten van Stichting De Nootendop
9.1 Het bestuur van Stichting De Nootendop kan besluiten de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld
bij het niet tijdig betalen van lesgeld of wangedrag.
9.2 Het bestuur van Stichting De Nootendop behoudt zich het recht voor tot wijziging van informatie in brochures
en op de website.
9.3 In alle gevallen, waarin deze opleidingsvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur na gehoord hebbende
de betrokken partijen.

Stichting De Nootendop
Postadres; Kattedoorn 66, 5432 BN Cuijk
Email: info@denootendop.nl
Website: www.denootendop.nl
Kamer van Koophandel nr.76637271
Bankrekening: NL91 RABO 0348 6598 73
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Leerling inschrijfformulier
cursusperiode 1-8-2020 tot 31-7-2021
S.v.p. dit formulier volledig invullen, ondertekenen en terugsturen naar info@denootendop.nl of via de post

Gegevens leerling:
Achternaam ___________________________________ Voorvoegsel _____________
Roepnaam ________________________ Voorletters _________
Adres __________________________________
Telefoon __________________

M/V

Geboortedatum ___________________

Postcode & plaats __________________________________

Mobiel __________________

Email ______________________________

Gegevens opleiding:
A

B

C

D

Opleiding (Maak een keuze tussen A/B/C/D):

Instrument __________________________ Muziekdocent (indien voorkeur) ______________________________
Lid van muziekvereniging __________________________

Inschrijfdatum ___________________________

AVG
Stichting De Nootendop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan
om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In onze privacyverklaring
geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Onze privacyverklaring kunt u vinden op www.denootendop.nl. Tevens vindt u daar de laatste update.
Wij vragen uw handtekening voor het lezen en akkoord gaan met onze privacy policy, waaronder het plaatsen
van foto’s van activiteiten e.d. op onze website en Facebooksite en eventuele plaatsing in regionale bladen.
□ Ik heb het gelezen en ben akkoord.

Handtekening: ________________________________

Machtiging
Ik machtig Stichting De Nootendop om mijn lesgeld in één keer van mijn rekening af te schrijven in februari 2020.
IBAN bankrekeningnummer:_______________________________________________
Tenaamstelling rekeningnummer: __________________________________________
Handtekening leerling / ouder:

Handtekening docent:

Naam:

Naam:
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