Inschrijfformulier De Saxschool
Gegevens cursist
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Plaats:
Telefoonnummer:
Mailadres:
Gekozen docent:
Voorkeur lesdag: dinsdag / woensdag/ donderdag

NB:
•
•
•

Op dinsdag geven Miriam Stoffelsma en Pierre Roomenburg les op locatie de
Cultuurcampus, resp. 'Nr 7' en Burchtpoort 5
Burchtpoort 7 te Vleuterweide
Op woensdag geeft Floor Wittink les op locatie de Cultuurcampus, 'Nr 7'
Burchtpoort 7 te Vleuterweide
Op donderdag geeft Floor Wittink les op locatie de Cultuurcampus, 'Nr 7'
Burchtpoort 7 te Vleuterweide.

Gekozen pakket (omcirkel wat van toepassing is):
Kinderen/
Beginnen!/ Pakket 1/ Pakket 1+/ Pakket 2/ Pakket 2+/ MidB
Jongeren tot 21
jaar:
Saxofoon leren spelen / Strippenkaart 10 of 16 (gehele jaar)
Volwassenen:
lessen 45' / Bijspijkerkaart 5 lessen 45'/ Expertsessie

NB: Voor een overzicht van de pakketten kijk op www.desaxschool.nl/saxofoonles
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Ingangsdatum lessen:
Lid van de HOV: ja/nee (indien ja én met keuze voor pakket 1 of het MidB
pakket hoeven de gegevens voor automatische incasso niet ingevuld te worden.
Voor andere pakketten geldt bijbetaling via de Saxschool en moet het volgende
gedeelte voor incasso wel ingevuld worden)

Lid van de Bazuin: ja/nee (indien ja dan hoeven de volgende gegevens voor
automatische incasso niet ingevuld te worden)

Gegevens voor automatische incasso (financieel verantwoordelijke,
tevens ondertekenaar)
Achternaam:
Voorletter(s):
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
IBAN bankrekeningnummer:
Mailadres:
Ik wil graag in termijnen betalen: ja / nee
(jaarpakket drie termijnen, overige pakketten twee termijnen)

Ondertekening door financieel verantwoordelijke:
Plaats

Datum

Handtekening

Ik ga wel/niet akkoord met gebruik van foto/film materiaal van de cursist
op website en promotiemateriaal van de Saxschool.

Geef ondertekend formulier bij de docent of stuur een kleurenscan (let op
géén foto) naar info@desaxschool.nl of stuur per post naar:
De Saxschool tav F.Wittink, Hugo de Grootstraat, 1462 JG Middenbeemster.
De Saxschool – www.desaxschool.nl –info@desaxschool.nl
Postadres - Hugo de Grootstraat 9 1462 JG Middenbeemster
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Prijzen
Kinderen/Jongeren tot 21 jaar
Beginnen!

€245 (10 individuele lessen van 30') (incl €30 korting!)

Pakket 1
Pakket 1 Plus

€739 (jaarpakket samen muziek maken)
€985 (jaarpakket samen muziek maken plus)

Pakket 2
Pakket 2 Plus

€859 (jaarpakket één op één begeleiding)
€1246 (jaarpakket één op één begeleiding plus)

Volwassenen *
Saxofoon leren spelen
inclusief €25 korting!)
Strippenkaart
Strippenseizoenskaart
Bijspijkerkaart
Expertsessie

€308 (10 wekelijkse lessen van 30') (dit is
€496 (10 lessen van 45' op afspraak)
€793 (16 lessen van 45' op afspraak, )
€248 (5 lessen van 45' op afspraak)
€66 (één les van een uur)

* Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW

De Saxschool – www.desaxschool.nl –info@desaxschool.nl
Postadres - Hugo de Grootstraat 9 1462 JG Middenbeemster
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Algemene bepalingen
Artikel 1
De overeenkomst wordt aangegaan per ingangsdatum van de lessen.
Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig
ingevuld inschrijfformulier aan:
De Saxschool
Hugo de Grootstraat 9
1462 JG Middenbeemster
Artikel 2
Inschrijven kan het gehele jaar door.
Artikel 3
Als een cursist daadwerkelijk geplaatst is kan hij als ingeschreven worden
beschouwd.
Artikel 4
De Saxschool volgt de vakanties van het onderwijs in regio midden. Gedurende
de schoolvakanties wordt geen muziekonderwijs gegeven.
Artikel 5
Bij het missen van een les:
• Kinderen en jongeren tot 21 jaar met jaarpakket: indien de leerling één
of meer lessen op het afgesproken tijdstip wegens ziekte of anderszins
verzuimt, blijft de leerling het lesgeld verschuldigd.
• Volwassenen met strippenkaart: bij afmelding van meer dan 24 uur van
tevoren wordt de les ingehaald.
• Bij verzuim door de docent worden de lessen ingehaald of vervangen.
Artikel 6
Het lesgeld wordt in de gekozen termijnen via automatische incasso geïnd.
Artikel 7
Voor volwassenen vanaf 21 jaar is 21% BTW over het lesgeld berekend.
Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de leeftijd van 21
jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW
over het lesgeld. Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de
lesgeldberekening doorgevoerd.
Artikel 8
Wanneer de betalingsverplichtingen niet worden nagekomen behoudt de
Saxschool zich het recht voor de cursist geen verdere lessen te verschaffen
dan totdat het openstaande bedrag voldaan is.
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Artikel 9
Indien de cursist een jaarpakket afneemt, heeft hij het recht de
cursusovereenkomst per betalingstermijn op te zeggen. Opzegging geschiedt
schriftelijk (per email) aan de docent uiterlijk één kalendermaand voor
vervaldatum van de termijn.
Artikel 10
Tenzij anders wordt afgesproken dient – ongeacht of wordt lesgegeven bij de
leerling aan huis - de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een
eigen instrument met uitzondering van de proefles. De kosten voor
lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. De Saxschool
draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van
persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen
naar of verlaten van de lessen.
Artikel 11
Ondergetekende verklaart bekend en akkoord te zijn met de bijgevoegde
algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord tot betaling van het
verschuldigde lesgeld.
Artikel 12
Door middel van inschrijving verklaart men akkoord te gaan met de algemene
bepalingen.
Artikel 13
Kijk voor de privacy verklaring van de Saxschool op:
www.desaxschool.nl/privacybeleid

De Saxschool – www.desaxschool.nl –info@desaxschool.nl
Postadres - Hugo de Grootstraat 9 1462 JG Middenbeemster
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