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Algemene voorwaarden 

Muzizon 

 

 

 

Artikel 1: Algemeen 

 Muzizon biedt u de mogelijkheid om een 1 vrijblijvende proefles van 30 minuten te volgen. Het 

tarief van de proefles wordt in mindering gebracht op de cursusprijs in het geval u een vervolg 

geeft aan de proefles dmv. de aanschaf van een cursus/strippenkaart bij Muzizon. 

 Als u zich, al dan niet na een proefles, wilt opgeven voor het volgen van muzieklessen dient u 

zich in te schrijven via het aanmeldformulier op de website.  

 De inschrijving is geldig gedurende het schooljaar 2020-2021 (Sept. t/m Juni). Na dit jaar 

wordt u automatisch uitgeschreven 

 Inschrijven voor de lessen kan op ieder moment gedurende het schooljaar. 

 Muzizon houdt de schoolvakanties en feestdagen aan van het basisonderwijs regio Ede. 

Tijdens de vakanties vinden er geen lessen plaats. 

 Met de inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden 

 Ik tracht met uiterste zorgvuldigheid om te gaan met uw gegevens. Lees ook de 

privacyverklaring op mijn website.  

 

Artikel 2: Lesplanning en afwezigheid 

 De lesdagen/tijden zijn op (vaste) afspraak 

 De lessen vinden plaats op 1 van de aangegeven locaties van Muzizon  

Ede: Cultura, Molenstraat 45 

Arnhem: Lieshoutstraat 43 

Online: via Zoom meeting 

 Lessen vinden in principe wekelijks of  2-wekelijks plaats.  

 Lessen die door de cursist niet worden bijgewoond, kunnen niet worden ingehaald. De cursist 

wordt vriendelijk verzocht om zich, in geval van afwezigheid, tijdig af te melden. 

 Bij verhindering van de docent zal deze zich inspannen om de les in te halen. Mocht inhalen 

niet mogelijk blijken dan zal de les vervallen. Indien er meer dan 2 lessen in een cursusjaar 

uitvallen, vindt er compensatie plaats dmv. restitutie van het lesgeld dat betaald is over de niet 

gegeven lessen, ingaande vanaf de 3
e
 uitgevallen les.  
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Artikel 3: Facturering en betaling 

 Betaling gaat middels een factuur voorafgaand aan de lessen. Betaling geschiedt binnen 14 

dagen na ontvangst van de factuur 

 Betaling van de Muzizoncursussen gaan in 10, 5 of 2 termijnen. Overige cursussen en 

strippenkaarten betaalt u in 1x.  

 

Artikel 4: Tussentijds beëindigen lessen/cursussen 

 Opzegging is mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn 

 Tussentijdse beëindiging van de lessen dient op de 1
e 
 dag van de maand schriftelijk te 

worden gemeld.  

 Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden 

 Bij het tussentijds opzeggen van een kennismakingscursus of het beëindigen van de lessen 

middels strippenkaarten is er geen mogelijkheid tot restitutie van het cursusgeld. 
 

Artikel 5: Restitutie van lesgeld 

 Indien in één cursusjaar 3 of meer lessen komen te vervallen wegens aan Muzizon te wijten 

omstandigheden ontstaat het recht op restitutie van het lesgeld. Restitutie wordt op schriftelijk 

verzoek verleend na afloop van het schooljaar op basis van het aantal gemiste lessen. Een 

restitutieaanvraag wordt uiterlijk tot 12 maanden na het jaar waarover u teruggave vraagt, in 

behandeling genomen. 

 Bij opzegging; restitutie van het vooruitbetaalde bedrag verminderd met het bedrag van de 

maand opzegtermijn.  

 

Artikel 6: Betalingsachterstand 

 Bij betalingsachterstand behoudt Muzizon zich het recht voor de lessen niet langer te 

continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de 

betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen 

worden niet ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geeft 

Muzizon het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke 

rentes voor rekening zijn van de debiteur.  

 

Artikel 7: Gebruik beeld- en geluidmateriaal 

 Muzizon behoudt zich het recht voor om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken 

voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen heeft, dan 

verzoek ik u mij daarvan direct bij aanvang van de cursus in kennis te stellen. Wanneer u 

bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidmateriaal, dan 

verzoek ik u mij eveneens daarover te informeren. 


