Inschrijfformulier Aimee Fray Music & Education
Gegevens cursist
Naam:
Naam ouder/verzorger:
Adres:
Postcode

Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Geboortedatum

Man/vrouw

Instrument:
Cursus:
36 lessen x 30m

10 lessenkaart x 30m

36 lessen x 45m

10 lessenkaart x 45m

Songwriting Class

Ik ga wel / niet akkoord dat er foto/film materiaal van de cursist kan worden gemaakt tijdens

lessen/uitvoeringen. Dit zal alleen gebruikt worden voor promotionele doeleinden op de website/social media
van Aimee Fray.

Gegevens betalingsplichtige
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Betalingswijze:

maandelijkse factuur (alleen optie bij 36 lessen)

betaling in één keer

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, zoals opgenomen op de achterkant van dit formulier.

Handtekening

Datum

Algemene voowaarden Aimee Fray Music & Education
1. Lesperiode en vakanties
De lesperiode loopt van september t/m juli daaropvolgend.
Het vakantierooster zal zoveel mogelijk worden aangepast aan de schoolvakanties in de
regio.
2. Muziekles abonnementen
Een volledig cursusjaar omvat 36 lesweken. Hierbij kan gekozen worden voor wekelijks 30 of
45m lessen of om de week lessen met een lesduur 60 minuten.

Een 10-lessenkaart bestaat uit 10 lessen met een lesduur van 30 of 45m. Ook kan gekozen
worden om 2 lessen van 30 minuten achter elkaar te plannen. De lesdata en -tijden zullen
samen met de docent worden overlegd. Een 10-lessenkaart blijft gedurende 1 jaar geldig.
De songwriting class bestaat uit 12 lessen van 90m. De cursusdata voor het schooljaar 20202021 staan vast en zijn te vinden op de website: www.aimeefray.nl.
3. Inschrijven

De inschrijving geldt voor het gekozen abonnement. Inschrijven kan middels een papieren
inschrijfformulier. Dit “inschrijfformulier muziekles” ontvangt u van de docent en is tevens
ook te downloaden op de website. Lessen kunnen alleen gestart worden als een volledig
ingevuld en ondertekend formulier is overhandigd voordat de eerste les start. Dit kan op
twee manieren:
- Via mail: een duidelijke scan of foto mailen naar frayaimee@gmail.com;
- Aan de docent overhandigen;
4. Les afzeggen en inhalen
Een cursist kan een les afzeggen en inhalen mits de afzegging minimaal 24 uur van tevoren
wordt doorgegeven aan de docent met een maximum van twee keer per abonnement. Dit
geldt alleen voor leerlingen die muziekinstrument lessen nemen.
Bij groepslessen kunnen de lessen niet worden ingehaald.
5. Afwezigheid/vervanging docent
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de gemiste les ingehaald of wordt er voor een
passende vervanger gezorgd.
6. Opzegging en overmacht situaties
Slechts in geval van langdurige ziekte of verhuizing uit de regio kan, op schriftelijk verzoek,
de inschrijving van een 36-lessen abonnement tussentijds beëindigd worden, met ingang van
het eind van de maand volgende op de maand waarin het verzoek door Aimee Fray Music &
Education is ontvangen. In andere gevallen zouden de lessen in overleg met de docent
eventueel door iemand anders kunnen worden overgenomen. De inschrijving op een 10lessenkaart of op de songwriting class kan niet worden beëindigd.

Indien door bijzondere omstandigheden, zoals o.a. door brand, overstroming, enige
pandemie of een ander onheil, de leslokalen niet beschikbaar zijn, kan de inschrijving bij
Aimee Fray Music & Education niet gestopt worden. Ook bestaat dan geen recht op enige
restitutie van lesgelden of opschorting van de (nog te betalen) overeengekomen lesprijzen.
Aimee Fray Music & Education zal in overleg met de cursist zorgen voor een passende
oplossing, zoals het aanbieden van online lessen en/of inhaal van lessen.
Bijzondere situatie COVID-19

Mochten klachten die passen bij het covid-19 virus zich voordoen bij de cursist, dan wordt de
cursist verzocht de lessen niet te bezoeken. Lessen die komen te vervallen door besmetting
van het virus, nieuwe maatregelen van de rijksoverheid of een lokale lockdown, zullen online
worden opgevangen.
7. Lesgeld en betaling

Betaling van een 36-lessen abonnement geschiedt, in 11 maandelijkse termijnen of in één
bedrag. Betaling van een 10-lessen kaart of de songwriting class geschiedt in één bedrag.
Mocht u later in het schooljaar willen inschrijven voor een 36-lessen abonnement, dan kan in
overleg het lesgeld worden verrekend naar het aantal lessen dat nog over zijn in dat
schooljaar. Dit kan t/m april. Daarna is het voor dat schooljaar alleen nog mogelijk lessen te
volgen met een 10-lessenkaart (t/m juli).
Alle kosten, voortvloeiende uit niet tijdige betaling van de lesgelden, komen voor rekening
van de nalatige debiteur, die in gebreke zal zijn door enkel verloop van de gestelde termijn.
Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan Aimee Fray Music & Education de
betreffende leerling het recht om les te ontvangen ontzeggen.
Bij tussentijdse beëindiging van de lessen is niettemin het lesgeld over de gehele cursus
verschuldigd, tenzij het gestelde in punt 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing
is.
8. Locatie
De lessen worden gegeven in de studio’s van www.oefenruime.nu in het Honigcomplex,
Waalbandijk 8-22, 6541 AJ Nijmegen, tenzij er voor een cursus een andere locatie aan de
leerling is medegedeeld.
9. Aansprakelijkheid
Aimee Fray Music & Education draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal of
beschadiging van persoonlijke bezittingen van de cursist.
10. Aanpassing Algemene Voorwaarden
Aimee Fray Music & Education behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden
tussentijds aan te passen en de lesgelden te veranderen.
11. Tarieven
De actuele tarieven staan op de website: www.aimeefray.nl. 21% BTW zal extra berekend
worden voor cursisten vanaf 21 jaar.

