
1) Aanmelding dient schrielijk te gebeuren door het inschrijfformulier volledig in te vullen.
2) Aanmelden voor 1 van de cursussen kan enkel door personen van 18 jaar of ouder. 
  Voor minderjarige personen dient de aanmelding te geschieden door een ouder of verzorger.
3) De inschrijving wordt maandelijks slzwijgend verlengd tot schrielijke opzegging van de cursist 
  of diens ouder/voogd.
4)  Uitschrijving kan per maand met inachtname van een opzegtermijn  van 1 maand en dient 
    te allen jde schrielijk te geschieden.
5)  Lesgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt op 
  vermeld Banknummer. Indien betaling tot na deze periode uit blij kunnen eventuele extra kosten in
  rekening worden gebracht of kunnen de lessen worden gestaakt zolang er niet aan de betalingsplicht
  is voldaan.
6)  Ingekochte lesuren zijn geldig jdens het lopende cursusjaar. Niet-gevolgde lessen zijn niet 
  overdraagbaar naar een volgend cursusjaar en komen bij aanvang van een nieuw cursusjaar 
    automasch te vervallen.
7)  Leslocae en Lesjd wordt samen met de docent vastgesteld en kunnen, in overleg, gewijzigd worden.
  Indien een locae om wat voor reden ook komt te vervallen zal er jdig met de leerling overlegd worden
  om een passende nieuwe locae te vinden. 
8)  Indien de leerling om bepaalde redenen de les niet kan bijwonen, dient dit jdig kenbaar 
  gemaakt te worden. In overleg kunnen we kijken of deze kan worden ingehaald. 
  Er kan in dit geval geen aanspraak gemaakt worden op vermindering van lesgeld, ook niet indien de les 
    verzeen niet lukt.
9)  Er zijn 10 les en betaalplichge maanden per schooljaar. Vanaf Juli tot September is zomervakane. 
  Op aanvraag kunnen er in deze periode toch lessen worden gegeven.
10) Fysieke les kan indien nodig omgezet worden in jdelijke Video les zodat er geen gemist les hoe te worden.
11) De in de lessen gebruikte methodes en uitgegeven materialen aomsg van Plaum-music 
  blijven te allen jde intellectueel eigendom van Plaum-music en mogen, 
  tenzij anders overeengekomen of vermeld, niet gekopieërd/vermenigvuldigd of gedistribueerd worden
    in eender welke vorm.
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