Algemene voorwaarden EPM Holanda
Start cursus
Deze cursus loopt van 14 Januari tm 22 April 2017, 13 zaterdagen tussen 9:30
en 15:30.
Instrumentale lessen
Instrumentale lessen
Aan deze lessen is een minimumleeftijd van 6 jaar verbonden, afhankelijk van
het instrument en in overleg met de docent. De docent deelt de cursisten in op
basis van niveau. Het is niet mogelijk in de loop van het schooljaar te wijzigen
van cursus/instrument zonder overleg met de docent.
Inschrijving voor meerdere instrumenten is in principe niet mogelijk, mits in
overleg met de stichting EPM Holanda.
Inschrijving
Als cursist van de Escola Portátil de Música Holanda kunnen zich inschrijven
zij die meerderjarig zijn. Minderjarigen en handelingsonbekwame
meerderjarigen dienen een schriftelijke toestemming van hun wettelijke
vertegenwoordiger te overleggen. Deze schriftelijke toestemming kan blijken
door (mede)ondertekening van het inschrijfformulier. De inschrijving is
persoonlijk en niet overdraagbaar.
Inschrijving voor lessen en cursussen is alleen mogelijk via een volledig
ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving via e-mail.
Bereikbaarheid
Wij verzoeken u wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (zoals verhuizing of
wijziging e-mail adres of telefoonnummer) zo snel mogelijk aan ons door te
geven. Dat kan via email: info@choroschool.com
Tarieven
Zie Tarieven op onze website.
De kosten zijn € 10 (incl 21% btw voor volwassen boven 21 jaar) per uur, er is
mogelijkheid tot meerdere lesuren per zaterdag, waarvan in ieder geval 2
(instrumentaal en ensemble/conjunto) verplicht zijn.
U schrijft in voor een cursus van 13 weken, wij vertrouwen erop dat u
gedurende deze weken komt en betaalt.
Kindertarief voor kindercursussen: € 100,- per cursus 13 lessen

Informeer voor mogelijkheden van een strippenkaart.

Betaling
U ontvangt van ons een factuur per email.
Gelieve het lesgeld over te maken op bankrekeningnummer 175.261.660
Tnv. St EPM Holanda en ovv factuurnummer.
IBAN : NL88 RABO 0175 2616 60
Informeer naar de mogelijkheid in Termijnen te betalen.
Plaatsing
Leerlingen worden zoveel mogelijk op niveau ingedeeld, groepen onder 4
personen vinden alleen doorgang op aangeven van stichting EPM Holanda.
Restitutie
Uitsluitend in geval van verhuizing naar buiten de regio (aantonen d.m.v. een
uitschrijvingsbewijs) of door langdurige ziekte (aantonen d.m.v. een
doktersverklaring) waardoor het redelijkerwijs niet mee mogelijk is de lessen te
volgen kan lesgeldrestitutie plaatsvinden. Dit is ter beoordeling aan het
Stichtingsbestuur. Deze dient tijdig en schriftelijk op de hoogte te worden
gebracht. Mocht lesgeldrestitutie worden toegekend, dan vindt deze plaats
voor de nog resterende lessen onder aftrek van maximaal € 30
administratiekosten.
Overige restitutie van het inschrijfgeld en / of administratiekosten is niet
mogelijk.
Instrumenten
Cursisten dienen zelf over een instrument te beschikken. De docenten geven
u graag advies over de aanschaf van een instrument. Nadere informatie over
de mogelijkheden om instrumenten te huren kunt u bij de stichting of uw
docent opvragen.
Leermiddelen
De aanschaf van bladmuziek en andere studiebehoeften zijn niet bij het
cursusgeld inbegrepen. De docent zal de cursist hierin kunnen adviseren.

Proeflessen
U bent altijd welkom om in een les te komen kijken. Er worden geen privé
proeflessen gegeven.

Lesuitval
Indien de docent (door ziekte of een andere belangrijke reden) verhinderd is
om les te geven, wordt door de stichting een passende vervanger gezocht. Is
dit niet mogelijk dan zal indien mogelijk de desbetreffende docent contact
opnemen voor een inhaalles. Is dit ook niet mogelijk dan zal het lesgeld voor
deze dag worden terugbetaald door de stichting aan de leerling.
De Stichting EPM Holanda en/of de docent brengt u op de hoogte van het
uitvallen van lessen via e-mail of mobiele telefoon.
Verzuim Cursist
Bij verzuim van de cursist, om welke reden dan ook, vervalt de les. Op de
docent en de Stichting EPM Holanda rust geen verplichting tot het inhalen of
terug betalen van deze lessen.
Aansprakelijkheid
De Stichting EPM Holanda vervult een intermediaire rol tussen docent en
cursist en verplicht zich tot een maximale inspanning om de door haar
georganiseerde cursussen en evenementen uit te voeren. De Stichting EPM
Holanda is echter nimmer verantwoordelijk te stellen voor het in gebreke
blijven van de docent, locatie en daaruit voortvloeiende consequenties voor
kwaliteit of continuïteit, financiële of emotionele gevolgschade. De Stichting
EPM Holanda aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemding
van en beschadiging aan persoonlijke bezittingen van cursisten.
Spreekuur Stichtingsbestuur
Indien u één van de Stichtingsbestuursleden wilt spreken, kunt u hiervoor per
e-mail een afspraak maken. Stuur hiertoe een e-mail naar
info@choroschool.com, onder vermelding van het onderwerp dat u wilt
bespreken.
Portretrecht

De Stichting EPM Holanda laat regelmatig fotoreportages maken van
cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden
voor publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het
ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist, of zijn of haar
wettelijk vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit
materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische
akkoord. Stichting EPM Holanda zal zich dan inspannen om publicatie van dit
materiaal te voorkomen.

