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Algemene voorwaarden Beat it Muziekeducatie
1. In- en Uitschrijving
De inschrijving vindt plaats door middel van het inschrijfformulier (online) in te vullen en te verzenden.
De inschrijvingskosten bedragen eenmalig € 20,- en worden gelijktijdig met de eerste termijn
geïncasseerd.
De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd, wanneer een leerling besluit te stoppen met zijn of haar lessen
worden de eerst volgende twee volle maanden nog geïncasseerd door Beat it Muziekeducatie.
Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren. Wanneer we deze ontvangen hebben en de twee volle
maanden zijn voorbij dan is de leerling automatisch uitgeschreven en vrij van verdere verplichtingen aan
Beat it Muziekeducatie.
2. Betaling
Betaling geschiedt door automatische incasso nadat hiervoor het machtigingsformulier is ingevuld.
Het jaarbedrag wordt in 12 gelijke termijnen afgeschreven.
3. Verzuim
Wanneer de leerling ziek is of om een andere reden geen deel kan nemen aan zijn of haar les, geeft dit
geen recht op geheel of gedeeltelijke terugbetaling van het lesgeld. De les kan ook niet op een ander
tijdstip ingehaald worden. Wanneer de docent ziek is zoeken we naar vervanging. Wanneer dit niet lukt
zal de les worden ingehaald.
4. Lesmoment
Voor de eerste les of bij aanvang van ieder nieuw seizoen wordt door Beat it Muziekeducatie samen met
de docent en leerling (ouders) bekeken welke dag en tijdstip het beste uitkomen voor de les. Beat it
Muziekeducatie streeft ernaar bij aanvang van iedere nieuw seizoen de bestaande leerlingen in te
plannen bij de docent van het seizoen daarvoor.
5. Vakantie
Het vakantierooster van Beat it Muziekeducatie is voor ieder nieuw seizoen te bekijken op onze website
en op de informatieborden in de leslokalen.
6. Instrumenten en overige leermiddelen
Beat it Muziekeducatie verwacht dat de leerling thuis over een geschikt instrument beschikt zodat de
lessen ook thuis kunnen worden geoefend.
De kosten hiervan en van de aanschaf van overige lesmaterialen komen voor rekening van de leerling.
Dit alles kan worden aangeschaft via Beat it Muziekeducatie. De docent zal de leerling hierover
informeren.
7. Kosten
Ieder nieuw seizoen start in de 2e week van het nieuwe schooljaar, de eerste week is de roosterweek.
Op jaarbasis wordt uitgegaan van minimaal 36 lessen. Voor actuele lesprijzen kijk op
www.beatitmuziekeducatie.nl Voor personen van 21 jaar en ouder komt er 21% btw op de lesprijs.

