Naam deelnemer:

___________________________________________________________

Adres:

___________________________________________________________

Postcode & woonplaats: ______________________________________________________
Email:

___________________________________________________________

Telefoonnummer:

___________________________________________________________

Geboortedatum:

___________________________________________________________

Naam ouder/verzorger (indien onder de 18): ____________________________________

Cursus:

□ Musical (betaling via eenmalige factuur)



7 t/m 9 jaar
10 t/m 13 jaar

□ Priveles (betaling via maandelijkse factuur)
Instrument

Zang

Piano

Lesduur

30 min

45 min

Frequentie

Wekelijks

2 Wekelijks

Ondertekening:
Ondergetekende geeft hierbij zichzelf of zijn/haar kind op om cursus te volgen bij ToekenTalent. Bij
ondertekening van dit formulier verklaart deze tevens de algemene voorwaarden te hebben gezien en
gelezen. Deze zijn te vinden op onze website. Ook verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van de
prijzen en de betalingsvoorwaarden. (zie achterkant van dit formulier)

Plaats:

___________________

Datum:

___________________

□

Handtekening: ____________________

Ik schrijf me gelijk in voor het hele jaar

Heeft u vragen over het inschrijfformulier, de cursussen of de algemene voorwaarden, neem dan contact op
met Evelien Luiten via toekantalent@stein.valk.com of telefonisch via 06-52052099.

Ons prijsoverzicht:

INSCHRIJFKOSTEN
Iedereen die zich voor het eerst inschrijft voor een cursus betaald naast
de het cursusgeld, eenmalig 17,50 euro aan inschrijfkosten.
Musical (15 lessen per half jaar)
Kids: 7 t/m 9 jaar
woensdag van 15.30uur tot 17.00uur
€140,- per half jaar
+ individuele zangles tussen 14u30 en 15u15 (iedere week een andere leerling)
Kids: 10 t/m 13 jaar
woensdag van 18.00uur tot 19.30uur
€140,- per half jaar
+ individuele zangles tussen 19u30 en 20u15 (iedere week een andere leerling)
Zangles
Individueel tot 21 jaar
wekelijks 30 minuten
€65,- per maand
Individueel vanaf 21 jaar
wekelijks 30 minuten
€78,65 per maand
(prijzen voor lessen van andere duur of andere frequentie zijn ook mogelijk, prijzen worden dan
naar rato berekend: dus 30 minuten les per 2 weken kost precies de helft en lessen van 45
minuten zijn 150% van de genoemde prijs)
Pianoles
Individueel tot 21 jaar
wekelijks 30 minuten
€55,- per maand
Individueel vanaf 21 jaar
wekelijks 30 minuten
€66,55 per maand
(prijzen voor lessen van andere duur of andere frequentie zijn ook mogelijk, prijzen worden dan
naar rato berekend: dus 30 minuten les per 2 weken kost precies de helft en lessen van 45
minuten zijn 150% van de genoemde prijs)

Voor de theater– en de musical wordt per half jaar gefactureerd. De zang– en
pianoleerlingen ontvangen maandelijks een factuur. In juli en augustus worden er i.v.m. de
zomervakantie geen maandelijkse facturen verstuurd (tenzij men pas in juli of augustus
begint met de lessen, zie algemene voorwaarden).

Inschrijving
1. Per leerling is er de mogelijkheid om 1 gratis proefles te volgen
2. Als de leerling besluit om na de proefles door te gaan met de lessen, dan is deze verplicht om tijdens de
eerstvolgende les het inschrijfformulier ingevuld mee te nemen
3. Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en met de éénmalige betaling van
inschrijfkosten per persoon (Euro 17,50). Bij het volgen van meerdere cursussen hoeft de leerling maar één
keer inschrijfgeld te betalen. De overeenkomst voor zang– en pianolessen wordt afgesloten voor
onbepaalde tijd.
4. Alle administratieve wijzigingen (adres, telefoonnummer(s)en e-mailadres etc.) dienen altijd schriftelijk of
per email te worden doorgegeven aan toekantalent@stein.valk.com.
5. Facturatie van zang/pianoles gebeurt rondom de 1e vd maand en de musical/theaterlessen in de 1e
week van het nieuwe lesjaar. In juli en augustus worden er i.v.m. de zomervakantie geen maandelijkse
facturen verstuurd, tenzij men pas in juli of augustus begint met de lessen. Dan worden de lessen van die
maanden los in rekening gebracht (vraag naar de actuele prijzen van losse lessen).
6. Toekantalent heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van muziekles aan een
student te weigeren, op te schorten of te staken.

Planning
7. Voor piano en zanglessen geldt: De lessen worden in overleg met de student op een vaste dag en
tijdstip per week gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisscholen in regio
Zuid. Voor schooljaar 2017/2018 hebben we gerekend op 39 lesweken. Voor de theater en musicallessen
krijgen de leerlingen in het begin van het seizoen een rooster met de lesdagen.
8. Bij ziekte of verhindering van de student dient dit zo snel mogelijk te worden doorgegeven om te
voorkomen dat de docent zit te wachten. Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk. De
docent is niet verplicht om gemiste lessen in te halen.
9. Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de les later ingehaald of wordt er voor een geschikte
vervanger gezorgd.
10. Wanneer u kiest voor de planning 'om de 2 weken' dan is dit om de 2 lesweken en niet op even en
oneven kalender weken. De lesweek verspringt mee met de vakantie.
11. In het begin van het schooljaar (of aan het begin van een abonnement wordt u op de hoogte
gebracht van het lesrooster. Bij de prijsberekening is rekening gehouden met het uitvallen van lessen tijdens
feestdagen en schoolvakanties.

Betalingsproblemen
12. Na het uitblijven of het stoppen van betaling, zonder dat de student tijdig en/of op de juiste wijze
heeft opgezegd, behoudt Toekantalent aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld.
Toekantalent houdt zich het recht voor om deze geldvordering, al dan niet vermeerderd met de mogelijke
bijkomende kosten, via buiten rechterlijke procedure te incasseren.
13. Tot de bijkomende kosten worden gerekend: extra kosten na aangetekende sommatie tot betaling .

Prijzen
14. Aan het begin van een nieuw schooljaar worden de prijzen opnieuw berekend op basis van aantal
schoolweken en geindexeerd, prijzen worden voor het einde van het huidige schooljaar doorgegeven.

Opzeggen
15. Voor het opzeggen van de lessen geldt een termijn van 1 volledige kalendermaand. Dus, opzeggen
halverwege bijvoorbeeld maart, betekent stoppen in mei.
16. U zegt op zoals u zich aanmeldt, zoals de wet het voorschrijft. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, per
e-mail of per aangetekende post worden doorgegeven. Elke ontvangen opzegging zal door ToekanTalent
per email worden bevestigd. De student kan uiteraard gedurende deze periode de lessen, volgens het
afgesproken rooster, blijven volgen.
17. Groepslessen voor theater en musical kunnen niet halverwege worden opgezegd. Er wordt steeds een
nieuw inschrijfformulier ingevuld na 15 lessen (hiervoor hoeven dan geen nieuwe inschrijfkosten te worden
betaald).

