
Algemene Voorwaarden Feel & Groove (versie 1, augustus 2018) 

 

 Aanmelding / Inschrijving:  

 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te zijn met de 

algemene voorwaarden van Feel & Groove.  

 Kinderen en jongeren onder de 18 jaar dienen door ouders/verzorgers te worden 

ingeschreven.  

 Voor muziekonderwijs-activiteiten (m.u.v. muziek met aandacht) is gratis een proefles 

van 20 minuten te volgen. 

 Aan ‘Muziek met Aandacht’ en Aandachtstraining kan na een intakegesprek en het 

invullen van het inschrijfformulier worden deelgenomen. 

 Vermelde groepslessen gaan alleen door bij voldoende deelname.  

 Wanneer een groepsles niet start, ontvangt u minimaal één week voor de geplande 

startdatum bericht.  

 Voor alle inschrijvingen (m.u.v. projecten, aandachtstrainingen, bandcoaching) geldt 

een automatische verlenging voor het nieuwe schooljaar.  

 Naams- en/of adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.  

 Feel & Groove heeft het recht lessen, projecten en coachings te beëindigen, te 

weigeren of op te schorten, middels opgaaf van reden.  

 

Betaling:  

 Betaling van het lesgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van onze factuur te zijn 

voldaan op het daarvoor aangegeven rekeningnummer.  

 Lesgeld wordt per tien lesweken gefactureerd m.u.v. projecten, aandachtstrainingen 

en bandcoaching.  

 Voor projecten, aandachtstrainingen en bandcoaching geldt een eenmalige factuur 

voor het volledig bedrag.  

 De factuur voor projecten en bandcoaching wordt verstuurd na ondertekende 

bevestiging van de offerte. 

 Bij inschrijving wordt eenmalig €10,00 administratiekosten gerekend.  

 Indien het lesgeld niet op tijd is voldaan, kunnen hiervoor extra kosten in rekening 

worden gebracht.  

 Bij betalingsachterstand kan Feel & Groove beslissen de leerling niet meer aan de 

lessen te laten deelnemen. De betalingsverplichting vervalt echter niet.  

 Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als Feel & Groove in gebreke blijft de lessen 

te verzorgen.  



 Feel & Groove is voorbehouden jaarlijks een prijsverhoging door te voeren. 

 

Opzegging en annulering 

 Stopzetten van de lessen dient schriftelijk of per email (info@feelandgroove.nl) te 

worden doorgegeven.  

 Feel & Groove hanteert een opzegtermijn van uiterlijk 1 maand voor betaling van de 

nieuwe periode van tien lesweken. 

 Annulering van een project, aandachtstraining of coaching kan tot twee weken voor 

aanvang van de eerste bijeenkomst. U krijgt dan de volledige betaling retour. 

 

Mediagebruik:  

 Tijdens lessen of projecten kunnen foto’s of video-opnames gemaakt worden welke 

gebruikt kunnen worden in brochures of andere publicitaire doeleinden van Feel & 

Groove. In het kader van de nieuwe AVG-wet dient u aan de start van het seizoen 

kenbaar te maken of u hier bezwaar tegen heeft (info@feelandgroove.nl).  

 Als er geen bezwaar is aangetekend, wordt er vanuit gegaan dat u instemt met 

eventuele publicatie / vertoning.  

 

Ziekte of verzuim : 

 Bij verhindering van de docent is deze gerechtigd de lessen op een ander moment in 

te halen of de lesweek te verschuiven. 

 Bij ziekte of verzuim van de cursist, is de docent niet verplicht de gemiste lessen in te 

halen.  

 

Aansprakelijkheid:  

 Feel & Groove is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, verwisseling of 

verduistering van door de leerling meegebrachte goederen. 

 Feel & Groove aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen 

maken als gevolg van letsel, ongeval, of vernieling tijdens hun verblijf in de 

Muziekles. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid 

van Feel & Groove wordt vastgesteld. 


