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Algemene Voorwaarden – lesplaats Etten-Leur 
 
 
1. Inschrijvingen gelden voor de duur van 1 lesblok. Een lesblok bestaat uit 15 
 lessen van 60 minuten. 
 
2. Het lesgeld voor 1 lesblok van 15 lessen van 60 minuten bedraagt  € 117,50. 
 
3.     Betaling van het lesgeld geschiedt contant of middels overboeking. In bijzondere omstandigheden is na overleg 

met Slagwerkschool Rondomtrom betaling mogelijk in maximaal twee gelijke termijnen. 
 
4.     Inschrijving voor een volgend lesblok is uitsluitend mogelijk indien het lesgeld van een vorig lesblok volledig 

contant is betaald of op de rekening van Slagwerkschool Rondomtrom is bijgeschreven.  
 
5.     Annulering van de inschrijving kan uitsluitend voor aanvang van de eerste les van het lesblok waarvoor is 

ingeschreven. Bij annulering na aanvang van de eerste les wordt de helft van het te betalen lesgeld, zijnde 
€ 58,75, in rekening gebracht. Indien tussentijds gestopt wordt, worden de gevolgde lessen in rekening ge-
bracht, met een minimum van € 58,75. 

 
6.  Kosten die gemaakt worden om niet betaalde lesgelden te innen, zijn voor rekening van de betalingsplichtige. 
 
7. Restitutie van lesgeld is uitsluitend mogelijk indien de leerling langer dan vier opeenvolgende lessen afwezig is 

als gevolg van ziekte of blessure. De restitutie geldt uitsluitend voor de periode van afwezigheid als gevolg van 
ziekte of blessure. Indien de leerling een les door welke omstandigheid zijnerzijds dan ook niet kan volgen, 
wordt deze les niet gerestitueerd. Indien zich de mogelijkheid voordoet deze gemiste les op een ander uur in te 
halen, kan de gemiste les op deze wijze worden gecompenseerd. Dit gebeurt te allen tijde in overleg met 
Rondomtrom en naar gelang de mogelijkheden. Hieraan kunnen géén rechten worden onttrokken. 

 
8. Indien lessen uitvallen door overmacht kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lesgeld. 

Indien lessen uitvallen wegens verhindering van een docent, wordt de mogelijkheid geboden deze op een latere 
datum alsnog in te halen. Wanneer na goed overleg en in alle redelijkheid het inhalen van lessen na verzuim 
van een docent niet mogelijk blijkt te zijn, wordt het lesgeld voor de verzuimde les(sen) gerestitueerd. 

  
9. Slagwerkschool Rondomtrom heeft een kortingsregeling die als volgt is bepaald: Het normale tarief wordt 

verminderd met 10% voor: 
 inschrijving van een tweede of meerdere cursussen van Slagwerkschool Rondomtrom door één leerling; 
 tweede en volgende inschrijvingen uit hetzelfde gezin die één huishouden vormen en op één adres wonen; 
 leerlingen jonger dan 21 jaar op de datum van de eerste les. 

          
10. De duur van de lesblokken kan worden aangepast aan het verloop van de schoolvakanties en/of  voor Slag-

werkschool Rondomtrom bijzondere omstandigheden. De lesgelden die op enigerlei wijze hieraan zijn aange-
past, zijn naar rato conform het lesgeld zoals vermeld in punt  2 van deze Algemene Voorwaarden.  

 
11. Slagwerkschool Rondomtrom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei verlies of beschadiging 

aan personen of goederen en instrumenten tijdens door Slagwerkschool Rondomtrom georganiseerde lessen 
en activiteiten. 

 
12. Activiteiten die door Slagwerkschool Rondomtrom worden georganiseerd, dienen louter ter promotie van  

Slagwerkschool Rondomtrom. Promotie voor activiteiten t.b.v. derden wordt onmiddellijk verboden en eventuele 
informatie hierover zo nodig verwijderd. Slechts in onderling overleg met Slagwerkschool Rondomtrom worden 
aanverwante activiteiten toegestaan. 

 
13. Door Slagwerkschool Rondomtrom uitgereikte adressen zijn enkel bedoeld voor onderlinge contacten en 

mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Bij misbruik en mogelijks schade voor betrokkenen 
worden gerechtelijke stappen ondernomen.  

 
14. Ondertekening van het inschrijfformulier gebeurt door de leerling of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Onderte-

kening geldt als bindend en bevestigt akkoord met de Algemene Voorwaarden. 
 
15. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle cursussen  van Slagwerkschool Rondomtrom in  de 

lesplaats Etten-Leur. 
 

 

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande edities en gelden voor onbepaalde tijd vanaf 

1 augustus 2012. 


