Algemene voorwaarden Stichting Music Mode
Artikel 1: Inschrijving
a. Inschrijving vindt plaats via een schriftelijk inschrijfformulier. Telefonisch inschrijven is niet
mogelijk. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De inschrijving van een
minderjarige cursus dient door de wettelijke vertegenwoordiger te geschieden. Door inschrijving
verklaart de cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Na ontvangst van het
inschrijfformulier ontvangt de cursist zo spoedig mogelijk bericht van plaatsing. Indien plaatsing niet
mogelijk is, wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst. De indeling van cursisten wordt door Stichting
Music Mode bepaald en kan op initiatief van Stichting Music Mode tussentijds worden gewijzigd. Een
inschrijving is definitief als de eerste betaling voldaan is. Een inschrijving is persoonsgebonden en
niet overdraagbaar.
b. Tarieven mogen aan het eind van elk jaar veranderd worden. Cursisten zullen hiervan op de
hoogte worden gesteld.
Artikel 2: Vakanties
Tijdens de vastgestelde jaarlijkse vakanties zullen geen lessen gegeven worden, tenzij er een extra les
ingepland wordt in overleg met deelnemer en/of ouders/verzorgers.
Artikel 3: Cursusgelden
a. De hoogte van de cursusgelden wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Stichting Music
Mode.
b. Zodra de cursist een bevestiging ontvangt van plaatsing (schriftelijk of mondeling met een
lesafspraak) ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.
c. Meerderjarige cursisten (vanaf 21 jaar) betalen een volwassen tarief over het cursusgeld. De
aanvangsdatum van de cursus geldt als peildatum voor de leeftijd van de cursist. Bij latere
inschrijving geldt de leeftijd van de cursist op het moment van inschrijving.
d. Het cursusgeld wordt, eenmaal begonnen aan de cursus, niet gerestitueerd. Slechts in zeer
dwingende gevallen zal restitutie worden overwogen (zie artikel 6).
e. Bezwaren aangaande de factuur kunnen tot uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur
schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van Stichting Music Mode.
f. Rittenkaart: De lessen dienen twee weken van te voren te worden ingepland op vaste dagen die de
docent lesgeeft. Bij afmelding van ingeplande lessen wordt er geen restitutie verleend. De
geldigheidsduur van de rittenkaart betreft een periode van één jaar.
De rittenkaart dient in één keer betaald te worden. Per maand betalen is niet mogelijk.
Artikel 4: Betaling cursusgelden
a. Het cursusgeld moet voor de uiterste vervaldatum, zoals vermeld op de factuur zijn voldaan.
b. Het niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoen van het cursusgeld leidt tot beëindiging
van de lessen van de betreffende cursist. Ook na beëindiging van de cursus blijft het cursusgeld
verschuldigd. Na één aanmaning volgt een procedure van een incasso bureau en is de cursist ook
verantwoordelijk voor alle bijkomende incasso kosten. Alle communicatie gaat vanaf dat moment via
het incassobureau.
c. Kosten van invordering, alsmede verschuldigde wettelijke rente, komen volledig voor rekening van
de desbetreffende cursist of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5: Reductie van cursusgelden
a. Kinderen en jongeren t/m 17 jaar krijgen standaard reductie op de normale tarieven
b. Alle deelnemers van Stichting Music Mode, krijgen speciale kortingen voor speciale workshops en
masterclasses. Tevens krijgen zij in overleg 40% korting op een professionele studio opname in
Studio MIC na een persoonlijk intake gesprek.
Artikel 6: Restitutie van cursusgelden
a. Tussentijdse afmelding door ziekte of privé omstandigheden, dienen tot een maximum van 24 uur
voor aanvang van de les doorgegeven te worden aan de des betreffende persoon. Dit dient
telefonisch gedaan te worden. In dit geval kan de les meegenomen worden naar een volgende week
of maand en wordt er geen restitutie verleend. Het niet doorgeven, bevestigd krijgen en tussentijdse
afmeldingen voor elke andere vorm van afwezigheid dan ook, leidt niet tot het vervallen of
verminderen van de verplichting tot het betalen van het cursusgeld of restitutie. Deze lessen kunnen
niet ingehaald worden.
b. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is slechts mogelijk in bijzondere gevallen en alleen
in overleg met het bestuur van Stichting Music Mode.
Let op! Lessen die ten gevolge van de afwezigheid van de docent niet door gaan, worden niet in de
maandelijke kosten van het cursusgeld opgenomen.
c. Bij afmelding van één deelnemer bij een les met twee deelnemers, wordt de lestijd gehalveerd. Bij
lessen met drie deelnemers wordt de lestijd in drieën gedeeld.
Artikel 7: Opzeggen van lessen
a. Uw cursusdeelname wordt automatisch verlengd met dezelfde overeenkomst wanneer er in de
laatste maand van de overeenkomst niet uitgeschreven wordt.
b. De lessen dienen te allen tijde worden betaald. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is
niet mogelijk, met uitzondering van langdurige ziekte of verhuizing. Dit wel in overleg met het
bestuur van Stichting Music Mode. Uitschrijving, in overleg met het bestuur van Stichting Music
Mode, dient via het uitschrijfformulier gedaan te worden, die op te vragen is bij de docent.
c. Bij lastig gedrag of elke vorm van intimidatie volgt een persoonlijk gesprek met een docent.
d. Bij geweld, seksuele intimidatie, racisme of andere vorm van onacceptabel gedrag, worden de
lessen per direct gestopt. De cursist heeft dan geen recht op restitutie. Stichting Music Mode zal
tevens, indien noodzakelijk contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten en een klacht indienen
tegen de cursist.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Stichting Music Mode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan door cursisten ten
bate van de cursus meegebrachte instrumenten e.d. De cursist dient hiertoe zelfstandig een
verzekering af te sluiten. Stichting Music Mode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm
van schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.
Artikel 9: Ongevallen verzekering
a. De door Stichting Music Mode georganiseerde evenementen/activiteiten binnen de gebouwen van
Stichting Music Mode zijn te allen tijde voor eigen risico, echter voor wettelijke aansprakelijkheid is
een verzekering afgesloten. Tevens voorziet een verzekering in een uitkering bij een ongeval, in geval
van overlijden of blijvende invaliditeit, van de deelnemer tijdens het optreden.
b. Alle andere activiteiten door Stichting Music Mode georganiseerd, buiten de gebouwen van
Stichting Music Mode, te weten Argonweg 48 te Almere, zijn geheel voor eigen risico en eigen
verantwoordelijkheid.

Artikel 10: Jeugd Cultuur Fonds
Speciale regeling voor kinderen en tieners t/m 17 jaar:
Kinderen en tieners uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum
kunnen gebruik maken van ondersteuning door het jeugdcultuurfonds. 120% van het sociaal
minimum is voor alleenstaande ouders per maand € 1.420,- (netto) en voor echtparen € 1580,(netto). Om gebruik te kunnen maken van deze regeling kunt u een email sturen naar
secretariaat@musicmode.nl voor een afspraak met één van onze projectleiders.
(Via het Jeugd Cultuur Fonds; 6 mnd 50% korting. Zie voorwaarden om in aanmerking te komen voor
het een JCF aanvraag op: www.jeugdcultuurfonds.nl)
Artikel 11: Algemeen
Voor die gevallen waarin door deze voorwaarden niet wordt voorzien, beslist het bestuur van
Stichting Music Mode.
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Handtekening cursist/ouders/verzorgers:

