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Algemene Voorwaarden 
 

 

Inschrijving en lesgeld  
 

- Het inschrijfformulier dient ingevuld geretourneerd te worden aan Music 
  Academy GLOW. Het inschrijfformulier dient ondertekend te worden door een   

  ouder / verzorger (betalingsplichtige). 

- De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd.  

- Betaling van lesgeld kan geschieden, per maand, per kwartaal of per seizoen  

  (september t/m juni) op IBANnummer: NL98INGB0008910713. Het lesgeld   
  dient uiterlijk de 15e van elke maand op de rekening van Music Academy GLOW  
  te staan. 

- Bij betaling van het gehele seizoen en / of termijn is er geen mogelijkheid tot  

  teruggave van lesgeld bij tussentijdse stopzegging om wat voor reden dan ook. 

- Music Academy GLOW verleent geen toegang tot de les wanneer het lesgeld  

  niet voor aangegeven datum is betaald. Wij willen u erop wijzen dat men na  
  inschrijving betalingsplichtig blijft. 

- Het lesgeld kan per lesseizoen worden aangepast.  

- Het is niet mogelijk om gemiste lessen in te halen of te verrekenen.  

- Toegangskaarten voor voorstellingen / uitvoeringen voor de ouders en derden  
   zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.  

 
Uitschrijving  
 

- Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren tenminste één maand voor de  
  desbetreffende datum. 

- Wanneer er niet overeenkomstig de genoemde regeling is afgemeld, blijft u  
  betalingsplichtig.  

- Er vindt geen restitutie of verrekening van het lesgeld plaats. Ook bij leerlingen 

  die voor een heel seizoen vooruit betaald hebben, geldt geen teruggave van  
  lesgeld. 
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Plaatsing  

 
- De leerlingen stappen over van de kindertheatergroep naar de  

  jeugdtheatergroep in het begin van het schooljaar dat zij naar het voortgezet  
  onderwijs gaan. Leerlingen vanaf 21 jaar worden geplaatst in de 21+  
  theatergroep. 

 
- Music Academy GLOW behoudt zich het recht anders te beslissen in het geval  

  van eventuele uitzonderingen. 
 
Aansprakelijkheid  

 
- Music Academy GLOW is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade  

- Music Academy GLOW is niet aansprakelijk voor blessures, verwondingen e.d.  

  die leerlingen oplopen tijdens, voor of na de lessen.  

- Door de leerling van Music Academy GLOW berokkende schade is op de leerling  
  van de Music Academy verhaalbaar op grond van de wettelijke  

  aansprakelijkheid van de wettelijke ouder / verzorger van de leerling.  
 
Adreswijziging  

 
- Music Academy GLOW maakt zoveel mogelijk gebruik van digitale  

  informatieverspreiding. Graag ontvangen wij eventuele wijzigingen in het  
  e-mailadres (en andere adreswijzigingen) dan ook zo spoedig mogelijk. 
 

Vakanties  
 

- Music Academy GLOW is tijdens de schoolvakanties (regio zuid) gesloten.  
 


