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Artikel 1 Algemeen
1.1 Kunstinn is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg
van cursussen/workshops, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.
1.2 Kunstinn behoudt zich het recht voor lestijden, lesdagen en docenten te kunnen wijzigen
i.v.m. beschikbaarheid van docenten en leslocaties.
1.3 De vakantieperioden waarin Kunstinn is gesloten zijn opgenomen in het vakantie
overzicht en staat gepubliceerd op de website.
1.4 Eventuele doorbetaling van de termijnbedragen tijdens de vakantieperiode is verplicht
indien van toepassing.
1.5 Kunstinn behoudt zich het recht voor om een cursus/workshop te annuleren bij te weinig
aanwezigen/aanmeldingen. Plaatsing geschiedt in volgorde van inschrijving.
1.6 Kunstinn behoudt zich het recht voor om bij de Musical4Kids een eventuele
eindvoorstelling niet door te laten gaan als daar aanleiding toe bestaat.
1.7 Kunstinn behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds aan te
passen.
Artikel 2 Inschrijving
2.1 Voor iedere cursus dient een inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te
worden ingeleverd. Door ondertekening verklaart de cursist/ouder/verzorger zich akkoord met
de algemene voorwaarden en tarieven van de gehele inschrijfperiode.
2.2 Bij inschrijving van duo lessen dient u met het volgende rekening te houden. Plaatsing is
afhankelijk van inschrijving, leeftijd, niveau, interesse, etc. waardoor een match vaak lastig is
te vinden. Tijdens de proefles wordt gekeken naar een mogelijke match. Mocht blijken dat er
teveel verschil tussen de cursisten bestaat dan zal naar een andere oplossing worden gezocht.
Kunstinn behoudt zich het
recht voor om de cursist weer op de wachtlijst te plaatsen ook na inschrijving. Kunstinn
behoudt zich het recht voor om de duo les om te zetten naar een individuele les indien een
medecursist tussentijds stopt. Na wijziging zal het bijbehorende tarief in rekening worden
gebracht.
2.3 Inschrijving van trio lessen kan alleen als cursisten zich gelijktijdig aanmelden/inschrijven
voor een trio les. Kunstinn behoudt zich het recht voor om de trio les om te zetten naar duo of
individuele les indien een of meerdere medecursisten tussentijds stopt. Na wijziging zal het
bijbehorende tarief in rekening worden gebracht.
2.4 Aanmelden voor cursussen/workshops kan op ieder gewenst moment.
2.5 Duur van de cursus/workshop:

In geval van de cursus zang-, piano/keyboard- of (bas)gitaarles geldt dat de periode loopt tot
het einde van de inschrijfperiode van een heel of half cursusjaar, respectievelijk 36 of 18
lessen.
In geval van een groepsles zoals musical4kids geldt dat de periode continue doorloopt van de
cursus met een minimum van 18 lessen gerekend vanaf de eerste les van de cursus. De
inschrijving wordt automatisch verlengd en geldt tot aan de zomervakantie van het lopend
cursusjaar. Voor cursussen na de zomervakantie dient opnieuw een inschrijfformulier worden
ingediend.
In geval van een groepsles zoals zanggroep geldt dat de periode continue doorloopt tot
opzegging of tot beëindiging van de zanggroep door Kunstinn.
In geval van een workshop geldt dat de periode loopt tot het einde van de overeengekomen
workshop.
Artikel 3 Opzegging/afmelding/verzuim
3.1 Kunstinn behoudt zich het recht voor bij tussentijdse opzegging het totale factuurbedrag
(100%) of als daartoe aanleiding bestaat in voorkomend geval minimaal 50% over de
resterende lessen in rekening te brengen ter beoordeling aan Kunstinn.
3.2 Een tussentijdse opzegging van de reguliere cursussen dient schriftelijk te gebeuren. Wij
hanteren de datum van het postmerk of e-mail als opzegdatum, ingaande per de eerste van de
eerstvolgende maand. Mondelinge aankondiging van een opzegging wordt niet geaccepteerd.
3.3 Een (tusentijdse)opzegtermijn voor de zanggroep en musical4kids is 2 maanden en dient
schriftelijk te gebeuren. Wij hanteren de datum van het postmerk of e-mail als opzegdatum,
ingaande per de eerste van de eerstvolgende maand. Mondelinge aankondiging van een
opzegging wordt niet geaccepteerd.
3.4 De cursist heeft geen recht op het inhalen van een les of restitutie van het lesgeld bij
afwezigheid/verhindering. Kunstinn kan in voorkomende gevallen uit coulance overweging
hiervan afwijken en de cursist tegemoet komen met een maximum van 2 inhaalmomenten per
cursus. Dit geldt alleen voor de reguliere cursussen zoals bijvoorbeeld zang-, piano/keyboardof (bas)gitaarles.
3.5 In geval van wangedrag van de cursist zal de cursist per direct de verdere lessen worden
ontzegd en heeft de cursist geen recht op restitutie van lesgeld. Kunstinn behoudt zich het
recht voor om in geval van ontzegging van de cursist a.g.v. wangedrag het totaal bedrag in
rekening te brengen.
3.6 Bij verzuim van de docent(e) in geval van de reguliere cursussen zoals bijvoorbeeld zang-,
piano/keyboard- of (bas)gitaarles zal de les worden ingehaald. Kunstinn behoudt zich het
recht voor een eventuele vervanger in te zetten. Mocht een docent langere tijd afwezig zijn
dan behoudt Kunstinn zich het recht voor om een aantal lessen op een ander dag/tijdstip te
laten inhalen.
3.7 Bij groepslessen zoals musical4kids en de zanggroep geldt dat vervallen lessen niet
worden ingehaald.
Artikel 4 Betalingsvoorwaarden en –mogelijkheden
4.1 Kunstinn brengt eenmalig € 24,95 aan administratie- en inschrijvingskosten in rekening
bij nieuwe cursisten, per cursist. Indien van toepassing staat het afwijkend bedrag vermeld op
het inschrijfformulier.
4.2 De gehanteerde betalingstermijn voor de reguliere cursussen zoals zang-, piano/keyboard, (bas)gitaar, drum-, saxofoon-, klarinet-, blokfluitles is voor een heel cursusjaar 10 termijnen
en voor een half cursusjaar 5 termijnen. Het termijnbedrag wordt per automatische incasso
van uw bank-/girorekening afgeschreven rond de 22ste van elke maand, cursisten zijn
betalingsplichtig vanaf de eerste les. Het is mogelijk om in overleg met Kunstinn het

totaalbedrag in een keer te laten afschrijven. Indien van toepassing staan de afwijkende
betalingstermijnen vermeld op het inschrijfformulier.
4.3 De gehanteerde betalingstermijn voor de musical4kids is een maandelijkse contributie.
Het termijnbedrag wordt per automatische incasso van uw bank- /girorekening afgeschreven
rond de 22ste van elke maand, cursisten zijn betalingsplichtig vanaf de eerste les. Het is
mogelijk om in overleg met Kunstinn het totaalbedrag in een keer te laten afschrijven.
4.4 De gehanteerde betalingstermijn voor de zanggroep is een maandelijkse contributie. Het
termijnbedrag wordt per automatische incasso van uw bank-/girorekening afgeschreven rond
de 22ste van elke maand, cursisten zijn betalingsplichtig vanaf de eerste les. Het is mogelijk
om in overleg met Kunstinn het totaalbedrag in een keer te laten afschrijven.
4.5 Voor workshops wordt gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen.
4.6 Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt de vordering in handen van
een incassobureau gegeven en zijn de bijkomende kosten voor de betalingsplichtige.
4.7 Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) betalingsplichtig.

Artikel 5 Privacy en Internet
5.1 Er zullen gedurende het cursusjaar regelmatig foto's/video's worden gemaakt voor o.a. de
website. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord.
Cursisten kunnen hier van te voren bezwaar tegen maken.
5.2 Wij respecteren de privacy van onze cursisten en we zorgen ervoor dat de persoonlijke
informatie die aan ons wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Wel hebben we
enkele gegevens nodig voor onze administratie. Die persoonlijke gegevens zullen wij niet aan
derden verkopen of ter beschikking stellen. Wij waarderen het vertrouwen dat er in ons wordt
gesteld en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan
omgaan.
5.3 Alle informatie op de internetsite van Kunstinn is met zorg samengesteld. Het is ondanks
dat, niet uit te sluiten dat informatie mogelijk onjuist, onvolledig en/of niet actueel meer is.
Kunstinn kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
5.4 Bezoekers en/of gebruikers van de internetsite van Kunstinn kunnen op geen enkele wijze
rechten ontlenen aan de op de internetsite aangeboden informatie. Op alle op deze internetsite
aanwezige informatie berust auteursrecht, portretrecht en/of andere intellectuele
eigendomsrechten.
5.5 Bepaalde hyperlinks op de internetsite van Kunstinn brengen de bezoeker of gebruiker
naar de site van derden, waarbij Kunstinn geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de
daar aangeboden informatie.
5.6 Kunstinn is niet aansprakelijk indien aangeboden lesmateriaal niet door de cursisten of
ouders wordt geaccepteerd volgens de voor hen geldende normen en waarden. Kunstinn
behoudt zich het recht voor om bij een tussentijdse opzegging op grond van deze reden het
artikel 3.1 toe te passen.
Artikel 6 Workshops
6.1 Er zal altijd een ondertekende offerte moeten zijn voor aanvang van de workshop.
6.2 Een workshop kan tot 5 dagen voor aanvang van de workshop worden afgezegd. Na deze
termijn behoudt Kunstinn zich het recht om het gehele factuurbedrag in rekening te brengen.
6.3 Voor een workshop op locatie wordt voor reiskosten € 0,19 per kilometer extra in
rekening gebracht per docent. Gerekend wordt vanaf de thuislocatie tot de werklocatie.
Daarnaast wordt ook eventueel parkeergeld in rekening gebracht.

6.4 Als een docent geen les kan geven bij een workshop op de afgesproken tijd, worden er
wachturen in rekening gebracht. Deze worden apart gefactureerd.
6.5 Kunstinn vereist dat er goed voor de docent wordt gezorgd tijdens het geven van de
workshop in termen zoals: degelijke omstandigheden, goede apparatuur, voldoende
drinkwater en respect.
6.6 Kunstinn is niet verantwoordelijk voor eventuele promotie –anders dan afgesproken- voor
de workshop.
6.7 Kunstinn is niet verantwoordelijk voor het realiseren –anders dan afgesproken- van de
uitvoeringslocatie.

