Algemene voorwaarden Moraguesmusic
Zang- gitaar- en expressielessen.
Om fijn les te geven en te krijgen zijn een aantal afspraken nodig.
Inschrijving en deelname
•
•
•

Met het inschrijfformulier gaat de cursist een overeenkomst aan met Moraguesmusic voor de
duur van het les-seizoen, de cursus of workshop.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist zich akkoord met de algemene
voorwaarden.
Voor cursisten jonger dan 18 jaar moet een ouder of wettelijk vertegenwoordiger ondertekenen.
Verhindering leerling of docent

•

•

•

•

Kan de cursist niet naar een ingeplande les komen, dan moet de cursist zich minimaal 24 uur
voorafgaand aan de les telefonisch afmelden bij de docent. Bij afmelding korter dan 24 uur voor
aanvang kan de les niet worden ingehaald.
Een gemiste, individuele les die op tijd is afgemeld kan worden ingehaald binnen een week
vanaf het betreffende lesmoment. De cursist moet hierover zelf contact opnemen met de docent.
Dit inhalen kan als de docent hiervoor in die betreffende week ook ruimte heeft in zijn of haar
agenda of dit aan het eind van het seizoen voor de zomervakantie kan realiseren. Dit kan
maximaal twee keer per seizoen.
Volwassenen die andere vakantieweken hebben dan de schoolvakantieweken vormen hier een
uitzondering op en kunnen hun lessen die weken annuleren en het lesgeld wordt aangepast als
de vakantie van te voren wordt aangegeven.
Is de docent zelf verhinderd door ziekte of een concert, dan wordt de les op een later tijdstip
altijd ingehaald, wat ook kan betekenen dat de les aan het eind van het seizoen wordt ingehaald
als in de betreffende week geen andere mogelijkheid wordt gevonden in de gezamenlijke
agenda van leerling en docent.
Tarieven en betaling

•

•
•

•

De tarieven voor de verschillende lessen, cursussen en workshops worden vermeld op de
website. Moraguesmusic kan de tarieven voor het lesgeld aanpassen aan het begin van een
nieuw cursus seizoen (in augustus en september).
Het lesgeld wordt of in eenmaal overgemaakt of gedurende het cursus seizoen na autorisatie in
10 maanden geind via betalingsuitnodiging die u krijgt via whatsapp en email.
Mocht de cursist de betalingsverplichting niet nakomen, dan wordt de vordering uit handen
gegeven aan een incassobureau. De incassokosten worden vermeerderd met rente over de
openstaande periode. Achterstallig lesgeld wordt belast met € 25,- administratiekosten.
Administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente worden doorberekend aan de cursist.
Recht op volgen van lessen wordt opgeschort tot betaling is voldaan.
Opzeggen en beëindigen

•
•

De overeenkomst voor een cursus of workshop kan vanaf 1 december en 1 april en 1 augustus
worden opgezegd,met een maand opzegtermijn.
Het beëindigen van de overeenkomst ontheft de cursist niet van de betalingsverplichting van het
lesgeld tot de betreffende lesdatum.
Mocht u hiervoor in aanmerking komen kunt u via Stichting Leergeld of het Jeugdcultuurfonds
een aanvraag doen zodat deze organisaties een gedeelte van het lesgeld kunnen vergoeden.

Moraguesmusic & V.O.F. Mogambo Latinband
Capellastraat 4, 9742 LK Groningen
gitaarlessen; Marcos Moragues Coll 06.24868709 marcos@mogambo.nl
zanglessen; Erna Moragues Coll 06.24868708 erna@mogambo.nl
Inschrijfformulier seizoen 2017/2018
Datum: ...........................................................................................................................
Inschrijving per: ..............................................................................................................
Gegevens leerling/ deelnemer
Om/Ov
Voornaam......................................................................................................................
Achternaam ..................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................
Postcode/ Woonplaats...................................................................................................
Geboortedatum..............................................................................................................
Eigen telefoonnummer ..................................................................................................
Eigen email ...................................................................................................................
Bij minderjarigen ook invullen;
Telefoonnummer ouders;...............................................................................................
Email ouders; ................................................................................................................
Gegevens betalingsplichtige;
Voorletters/naam...........................................................................................................
Adres.............................................................................................................................
Postcode/ Woonplaats..................................................................................................
Bankrekeningnummer...................................................................................................
Lessen;
kosten < 21 jaar + 0% BTW
O Gitaarlessen
O Zanglessen
O 30 minuten wekelijks
O € 65,00 per maand
O 45 minuten wekelijks
O 40 min.wekelijks duoles (pp)
O 30 min. twee wekelijks
O € 35,00 per maand

kosten > 21 jaar + 21 % BTW

O € 87,00 per maand
€ 120,00 per maand
€ 73,00 per maand
O € 45,00 per maand

Aantal lessen;
Volledige cursus; 39 lessen verdeeld over 10 maanden waarbij de lesdata worden aangehouden
zoals in bijgesloten schema. Als men later in cursusseizoen begint betaald men naar rato.

Lesgeld;
O betaal gehele cursus in eenmaal na ontvangst factuur aan begin van lessenreeks.
O betaal in 10 maandelijkse termijnen na ontvangen betalingsuitnodiging via app en mail.

Bank/IBANnummer.......................................................t.n.v.;...............................................
(geen automatische incasso maar maandelijkse betalingsuitnodiging)

Datum

Handtekening;

Lesdata;
Gitaarles seizoen 2017/2018
1) 7 en 8 september
2)14 en 15 september
3) 21 en 22 september
4) 28 en 29 september
5) 5 en 6 oktober
6) 12 en 13 oktober
Herfstvakantie 2 weken ivm prive reis
7) 2 en 3 november
8) 9 en 10 november
9) 16 en 17 november
10) 23 en 24 november
11) 30 november en 1 december
12) 7 en 8 december
13) 14 en 15 december
14) 21 en 22 december
Kerstvakantie
15) 11 en 12 januari
16) 18 en 19 januari
17) 25 en 26 januari
18) 1 en 2 februari
19) 8 en 9 februari
20) 15 en 16 februari
21) 22 en 23 februari

Krokusvakantie
22) 8 en 9 maart
23) 15 en 16 maart
24) 22 en 23 maart
25) 29 en 30 maart (goede vrijdag wel les)
26) 5 en 6 april
27) 12 en 13 april
28) 19 en 20 april
29) 26 april wel les en vrijdag 27 april geen les
Meivakantie
30) 10 en 11 mei
31) 17 en 18 mei
32) 24 en 25 mei
33) 31 mei en 1 juni
33) 7 en 8 juni
34) 14 en 15 juni
35) 21 en 22 juni
36) 28 en 29 juni
37) 5 en 6 juli
38) 12 en 13 juli
39) 19 en 20 juli
Zomervakantie

Zangles seizoen 2017/2018
1) 6 en 11 september
2) 18 en 20 september
3) 25 en 27 september
4) 2 en 4 oktober
5) 9 en 11 oktober
herfstvakantie (2 weken ivm prive reis)
6) maandag les naar 1 nov.
7) 6 en 8 november
8) 13 en 15 november
9) 20 en 22 november
10) 27 en 29 november
11) 4 en 6 december
12) 11 en 13 december
13) 18 en 20 december
kerstvakantie
14) 8 en 10 januari
15) 15 en 17 januari
16) 22 en 24 januari
17) 29 en 31 januari
18) 5 en 7 februari
19) 12 en 14 februari
20) 19 en 21 februari
Krokusvakantie

21) 5 en 7 maart
23) 12 en 14 maart
24) 19 en 21 maart
25) 26 en 29 maart
26) maandag les naar woensdag 4 april
27) 9 en 11 april
28) 16 en 18 april
29) 23 en 25 april
Meivakantie
30) maandag les naar woensdag 9 mei
31) 14 en 16 mei
32) maandag les naar woensdag 23 mei
33) 4 en 6 juni
34) 11 en 13 juni
35) 18 en 20 juni
36) 25 en 27 juni
37) 2 en 4 juli
38) 9 en 11 juli
39) 16 en 18 juli
Zomervakantie
Zanglessen worden op 4 maandagen verzet
naar woensdag ivm feestdagen en vakantie.

