Inschrijfformulier

lesjaar januari 2021 t/m december 2021

Inschrijfformulier voor muziekles op de instrumenten orgel en piano
Docent: Leo Terlouw
Naam leerling: …………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………….........................
Postcode en woonplaats: ……………

………………………………………………………….

Telefoonnummer: ………………………………..
Mobiel nummer: ………………………………..
E-mail: ………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………. (alleen invullen voor leerlingen tot 21 jaar)
Naam ouder/verzorger (bij minderjarige leerlingen): …………………………………………………………………………..
Instrument: orgel / piano (doorhalen wat niet van toepassing is)
Aantal lessen per jaar: 38 / 19 / 10 /anders: ………. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Lesduur: 20 minuten / 30 minuten / 45 minuten / 60 minuten (doorhalen wat niet van toepassing is)
Ingangsdatum van de lessen (bij tussentijdse inschrijving): ………………………………………….
Partijen verklaren hierdoor met elkaar een overeenkomst te hebben gesloten
overeenkomstig de bijgaande bepalingen.
Plaats en datum:

Plaats en datum:

………………………………………………………….
Handtekening leerling/ouder/verzorger

………………………………………………………….
Handtekening docent

Voorwaarden
Artikel 1: Inschrijving en opzegging
1. Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier.
2. Tussentijds inschrijven in de periode januari 2021 – december 2021 is mogelijk. Het
lesgeld wordt dan berekend op basis van het aantal lessen dat tot en met december 2021
gegeven wordt.
3. De inschrijving loopt in principe tot en met het einde van het kalenderjaar. Als er sprake is
van bijzondere omstandigheden (bijv. verhuizing of langdurige ziekte) kan hiervan
afgeweken worden.
4. Minderjarigen dienen ingeschreven te worden door één van hun ouders/verzorgers.
5. De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd tenzij de lessen voor 1 december 2021
opgezegd worden.
Artikel 2: Betaling
1. Het lesgeld wordt berekend over de periode januari 2021 – december 2021 of bij
tussentijdse inschrijving over het resterende deel van de periode.
2. Het lesgeld voor de periode januari 2021 – december 2021 wordt berekend op basis van
de tarieven die op de website vermeld staan.
In een lesjaar worden twee facturen uitgereikt. De eerste betreft de periode januari 2021
t/m juli 2021. Deze factuur wordt uitgereikt in januari en kan in 6 termijnen betaald worden.
Bij betaling in termijnen:
de 1e termijn voor 1 februari 2021
de 2e termijn voor 1 maart 2021
de 3e termijn voor 1 april 2021
de 4e termijn voor 1 mei 2021
de 5e termijn voor 1 juni 2021
de 6e termijn voor 1 juli 2021
De andere factuur betreft de periode augustus t/m december. Deze wordt uitgereikt in
september en kan in 4 termijnen voldaan worden.
de 1e termijn voor 1 oktober 2021
de 2e termijn voor 1 november 2021
de 3e termijn voor 1 december 2021
de 4e termijn voor 1 januari 2022

Artikel 3: Vakanties januari 2021 t/m december 2021
Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 2 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 t/m 27 februari

Paasvakantie

2 t/m 8 april

Meivakantie

3 mei t/m 7 mei

Hemelvaartsvakantie 13 t/m 15 mei
Pinkstervakantie

24 mei

Zomervakantie

5 juli t/m 27 augustus

Herfstvakantie

18 t/m 23 oktober

Kerstvakantie

25 december 2020 t/m 8 januari 2022

De vakantieregeling is gebaseerd op 38 lesweken per jaar.

Artikel 4: Lesverzuim leerling
1. Het uitgangspunt is dat het lesverzuim door een leerling tot het uiterste minimum beperkt
wordt.
2. Als een leerling niet op de afgesproken tijd kan en dit vóór de dag van de les laat weten
wordt geprobeerd deze les te verzetten. Als een leerling de les vergeet of te laat aangeeft
dat hij/zij niet kan vervalt deze les.
Artikel 5: Lesverzuim docent
1. Als een docent door ziekte of bijzondere omstandigheden (bijv. bruiloft of begrafenis) een
les niet kan geven wordt deze les in de periode januari 2021 – december 2021 ingehaald.
2. Bij langdurige ziekte van de docent kan worden overgegaan tot restitutie van lesgeld van
alle niet gegeven lessen.
Artikel 6: Privacy
Als docent orgel, piano en keyboard heb ik de persoonsgegevens, die gevraagd worden in
het aanmeldingsformulier nodig. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Leo Terlouw Muziekles beperkt het gebruik van persoonsgegevens tot alleen die gegevens
die nodig zijn voor het lesgeven en de financiele administratie.
Voor het afspreken/verzetten van de lessen gebruik ik de volgende gegevens:
1- telefoonnummers van vaste telefoons
2- telefoonnummers van mobiele telefoons
3- e-mailadressen
Voor de facturen en de financiele administratie:
1- naam (ouder,verzorger) van leerling
2- adres, postcode en woonplaats
3- geboortedatum voor leerlingen tot 21 jaar (i.v.m. de BTW-vrijstelling)
Op de computer waarop de gegevens voor de administratie staan wordt met een

gebruikersnaam/wachtwoord gewerkt en er is een antivirusprogramma geïnstalleerd dat up
to date gehouden wordt. Regelmatig worden er back-ups gemaakt om de gegevens van de
leerlingen te kunnen herstellen bij incidenten. Deze gegevens van de leerlingen zijn
toegankelijk voor Leo Terlouw en in bijzondere gevallen (bijv. ziekte) ook voor mijn
echtgenote Henny Terlouw-Stoker.
Leo Terlouw muziekles bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

