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1.

Algemeen

1.1

In dit reglement vind U de voorschriften, zoals deze gelden voor de diensten/lessen van Muziekhuis Lyana.

1.2

De geldende tarieven voor de diensten/lessen worden vastgesteld door Muziekhuis Lyana, en gelden een
schooljaar.

2.

Lessen

2.1

Aanmelding gebeurt bij Muziekhuis Lyana.

2.2

Indien de aanmelding leidt tot plaatsing en inroostering, brengt deze een betalingsverplichting, zoals vastgesteld in
dit reglement, met zich mee. De leerling is voor de lessen bij Muziekhuis Lyana de vastgestelde tarieven
verschuldigd.

2.3

Plaatsing en inroostering van leerlingen gebeurt door Muziekhuis Lyana. De leerling ontvangt hiervan, schriftelijk of
telefonisch bericht.

2.4

Plaatsing vindt plaats voor de duur van 1 maand, en wordt bij niet tijdige opzegging stilzwijgend verlengd.

2.5

Wanneer een cursist zich voor de les afmeldt, zal de les toch in rekening worden gebracht. Uit coulance zullen wij
2 afmeldingen per jaar niet in rekening brengen. Vaker afmelden geeft geen recht op vermindering van het
lesgeld.

2.6

Wanneer een cursist verzuimt zich bij Muziekhuis Lyana voor de les af te melden, zal de les altijd in rekening
worden gebracht. Onder tijdig wordt binnen 24 uur verstaan.

2.7

Wanneer een cursist meer dan 2 aaneensluitende lessen verzuimt, zonder dat Muziekhuis Lyana hiervan, d.w.z.
behoudens overmacht, tenminste 24 uur tevoren in kennis gesteld te hebben, wordt dit aangemerkt als opzegging.

2.8

Wanneer een les niet door kan gaan, door of vanwege de leerkracht of Muziekhuis Lyana, vindt compensatie
plaats. D.w.z. dat er een evenredige compensatie in een extra les plaatsvindt. Deze vindt plaats op een samen
overeengekomen tijdstip.

2.9

Opzegging kan alleen gebeuren uiterlijk 1 maand van te voren, zodat er een nieuwe leerling geplaatst kan worden.
Bij niet tijdige opzegging wordt de volgende maand in rekening gebracht.

2.10 Het lesgeld dient maandelijks, aan het einde van de laatste les van de maand, voor de komende maand vooruit te
worden betaald.
2.11 Leerlingen die het lesgeld niet tijdig betaald hebben, hebben geen toegang tot de les, en wordt aangemerkt als
een opzegging.
2.12 Tijdens de schoolvakanties zullen er geen lessen plaatsvinden. Afmelden wegens vakantie buiten schoolvakantie
zal in rekening gebracht worden.
3.

Aansprakelijkheid, voorschriften en verboden

3.1

Het meebrengen van eigendommen in het gebouw van Muziekhuis Lyana gebeurt geheel voor eigen risico.
Muziekhuis Lyana aanvaardt voor vermissing of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.

3.2

Schade toegebracht aan het gebouw, inventaris of materialen, moet door diegene die de schade heeft veroorzaakt,
of door diegene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

4.

Slotbepalingen

4.1

Op verzoek wordt het reglement aan iedereen verstrekt.

4.2

Muziekhuis Lyana mag maatregelen nemen, die niet kunnen worden uitgesteld en noodzakelijk zijn voor de
dagelijkse gang van zaken. Deze maatregelen worden zo snel mogelijk aan de leerkracht en leerling meegedeeld.

