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Voor en door musicalsterren

Voor alle vragen betreffende inschrijvingen is er 1 contactpersoon:
Steven Verhelst (0486 03 23 65)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door De Nieuwe Muziekschool
(hierna ‘DNM’ genoemd).

Artikel 1 – Informatieplicht
De leerling verbindt zich ertoe om de gevraagde informatie correct en volledig te verstrekken.
Wanneer de verstrekte informatie niet correct of onvolledig is, heeft DNM het recht de deelname
aan een bepaalde les te annuleren.
De deelnemer verklaart dat hij de Nederlandse taal voldoende begrijpt. De deelnemer verklaart
ook in goede gezondheid te zijn om aan een bepaalde les deel te nemen.
Artikel 2 – Inschrijven
Inschrijven kan enkel voor een volledig schooljaar.
Het lesgeld wordt betaald bij inschrijving, wij werken niet met een systeem van ‘daggeld’. Dit wil
zeggen dat leerlingen die om een of andere reden afhaken, hun lesgeld niet terugbetaald krijgen.
Wij hebben immers onze vaste kosten zoals huurgeld, verzekering, personeel, kopiekosten e.d.
Artikel 3 – Annulatie vanuit leerling
Annuleren voor een schooljaar kan enkel met een geldig doktersattest.
Voor alle vragen betreffende annulatie kan u terecht bij Steven Verhelst (0486 03 23 65 of
info@denieuwemuziekschool.be).

Artikel 4 – Annulatie vanuit DNM
DNM behoudt het recht om door groepswijzigingen alsnog een inschrijving te moeten annuleren.
Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Het inschrijvingsgeld wordt dan volledig
terugbetaald.
Extra opmerking: Het kan gebeuren dat lessen door overmacht (vb. Corona) geannulleerd
moeten worden. Als er sprake is van overmacht dan is DNM niet verplicht tot terugbetaling van
lessen. Uiteraard zoeken wij mee naar de beste oplossing voor iedereen!
Artikel 5 – Inschrijvingsgeld
Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat 23 muzieklessen onder professionele begeleiding,
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, cursus, gebruik lokalen en
infrastructuur tijdens de les.
Volgende zaken zijn niet begrepen in de prijs:
* voor- of nabewaking
* aanschaf instrumenten
* verzekering alle risico’s of diefstal, annulatieverzekering
* vervoer van en naar de les
Voor alle vragen betreffende de inschrijvingsgeld kan u terecht bij Steven Verhelst (0486 03 23
65 of info@denieuwemuziekschool.be).
Artikel 6 – Verzekeringen
Zoals reeds vermeld staat DNM in voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en
lichamelijke ongevallen voor elke leerling.
In het lesgeld is geen annuleringsverzekering of diefstalverzekering inbegrepen.
Artikel 7 – Privacy
Hebben jullie ons al gevonden op Facebook?
Wij hebben een pagina met de naam ‘De Nieuwe Muziekschool’.
Sporadisch verschijnen er foto’s zodat jullie kunnen zien waar we mee bezig zijn.
Liken mag dus zeker!
Tijdens de lessen/concerten kunnen foto's of videobeelden gemaakt worden van de deelnemers.
Bij deelname aan de lessen verleent u ons de toestemming om deze beelden te gebruiken voor
o.m. flyers, advertenties, op de website, op facebook ... Dit uiteraard enkel binnen het kader van
de activiteiten van DNM.
Artikel 8 – Verloren Voorwerpen
Gevonden voorwerpen in de lokalen worden één maand door DNM bewaard. Hierna is DNM
gerechtigd deze voorwerpen niet langer te bewaren en eventueel over te dragen aan een goed
doel.
Artikel 9 – Diefstal
DNM kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de
leerlingen meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

