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Inschrijven 
Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Na bevestiging van de inschrijving is de 
cursist verplicht het cursusgeld te betalen. Er is sprake van stilzwijgende verlenging voor de 
volgende periodes. Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met de algemene voorwaarden. 
 
Betalen 

- De lessen worden per kwartaal gefactureerd. Het tarief wordt berekend door het 
lesgeld van de komende lessen in het kwartaal te vermenigvuldigen met de kosten 
per les 

- Cursist ontvangt 4 weken alvorens het nieuwe kwartaal start per e-mail de factuur 
- Het bedrag dient voor de start van het nieuwe kwartaal overgemaakt te zijn 

op IBAN: NL53 ABNA 0578052482 
- Bij 2 of meer maanden betalingsachterstand stoppen de lessen, waarbij de volledige 

betalingsverplichting blijft bestaan. Wanneer dit is voldaan kan de cursist deelnemen 
aan de lessen 

- Indien cursist zich inschrijft in een lopend kwartaal zal het bedrag evenredig naar het 
aantal te volgen lessen worden berekend. De betaling dient binnen het reguliere 
betalingstermijn te worden voldaan 

- Cursisten onder de 21 jaar betalen geen BTW. Voor cursisten die 21 jaar en ouder 
zijn geldt een wettelijke BTW van 21% op de gehanteerde tarieven. 

 
Opzeggen 

- Bij tussentijds opzeggen van de lessen of plotselinge beëindiging van de lessen door 
de leerling, blijven de aangegane verplichtingen bestaan. (M.u.v.: Langdurige ziekte 
(>1maand) van de leerling, tegen overlegging van een medische verklaring (binnen 2 
maanden na aanvang van de ziekte); bij overlijden van de leerling.) 

- Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk worden aangegeven met inachtneming van een 
opzegtermijn van 1 kalendermaand voor het aflopen van het kwartaal. Zonder 
(tijdige) opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor eenzelfde 
periode.  

- Opzegging geeft geen ontheffing van de betalingsplicht van het lesgeld over het 
lopende kwartaal. 

 
Cursusjaar  
Gedurende de onderstaande onderwijs vakanties, welke gehanteerd worden in regio Noord 
Nederland, wordt geen les gegeven: 

- Zomervakantie 
- Kerstvakantie  

 
Verhinderd 
Wanneer de cursist om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het met hem/haar 
afgesproken lesuur kan deze les niet worden ingehaald op een ander moment. 
 
Beeldmateriaal 
De cursist geeft hierbij toestemming aan Zangles Oud-West om beeldmateriaal waarop de 
cursist voorkomt te gebruiken voor uitsluitend promotionele doeleinden. 
 
Aansprakelijkheid 
Zangles Oud-West kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of 
beschadiging van de eigendommen van de cursist. Het betreden van de leslocaties is geheel 
op eigen risico. 


