Algemene lesvoorwaarden 2020 – 2021
Musaca

1. Aanmelding
Aanmelden voor muziekles groep 1-2 (15 lessen project “Kortjakje”) kan uitsluitend via een
volledig, online ingevuld, aanmeldingsformulier op de site van www.musaca.nl
Lesdag, -tijd, en docent staan vast en zijn niet verplaatsbaar of later in te halen.
Indien een leerling niet kan deelnemen door ziekte/andere dringende verplichtingen,
kunnen de lessen niet worden ingehaald. Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt op
terugbetaling van het lesgeld in dat geval.
We vragen ouders rekening te houden met de actueel geldende Coronarichtlijnen opgesteld
door de regering/RIVM/GGD.
Aanmelding voor muziekles groep 3-4 (36 muzieklessen “Base”, start jan. 2021) verloopt via
aanmelding bij www.myouthic.nl.
Musaca verzorgt na aanmelding de verdere begeleiding van de leerlingen en hun ouders en
het contact met de docent.
Alle leerlingen schrijven zich voor ieder project (groep 1-2) of lesjaar (groep 3-4) opnieuw in.
De lestijden/lesdagen kunnen door de organisatie worden aangepast indien hiertoe
dringende redenen zijn, bijvoorbeeld door uitbreiding van het aantal cursisten of wijziging
van docent.

2. Plaatsing
Aangemelde aspirant-leerlingen krijgen een bevestiging van hun aanmelding middels een email (groep 1-2 via Musaca en groep 3-4 via Myouthic).
Leerlingen kunnen starten met de lessen na voldaan te hebben aan de betalingsverplichting.
Zie ook de site van Musaca voor hulp/steunfondsen indien u in een moeilijke financiële
positie zit.

3. Betaling lesgeld en materialen.
Betaling van de lesgelden vindt op twee manieren plaats:
Voor Leerlingen groep 1-2 Methode “Kortjakje”
Na het verzenden van dit inschrijfformulier verzoeken wij u vriendelijk om het inschrijfgeld
ter waarde van €25 binnen 14 dagen over te maken op rekeningnummer:
NL50 RABO 0353 8543 79 ten name van Koninklijke Harmonie Aurora* onder vermelding
van "Musaca muziekles groep 1-2 [Naam Kind]".
Musaca verzorgt de benodigde materialen in samenwerking met Basisschool de Kingbeek.
* Musaca is een samenwerkingsverband tussen harmonie Concordia Obbicht, Harmonie Sint
Cecilia Grevenbicht en Koninklijke Harmonie Aurora Grevenbicht. Musaca hanteert op dit
moment een bankrekening onder beheer van Koninklijke Harmonie Aurora, waardoor dit
rekeningnummer op naam van Koninklijke Harmonie Aurora ingeschreven staat.
Voor leerlingen groep 3-4 Methode “Base” via Myouthic
De kosten van de Base muzieklessen bedragen in totaal €120 voor het gehele lesjaar van 36
lessen. Er kan gekozen worden voor betaling via automatisch incasso in één of twee
termijnen, óf voor het betalen van een factuur. Aanmelding en betaling van de lessen
verloopt via www.Myouthic.nl
Via Musaca ontvangt u vervolgens gratis de benodigde materialen in een leuke tas!
Deze tas bevat:
• Een blokfluit, die uw eigendom blijft
• Een stevige pupiter, die uw eigendom blijft
• Lesboek
• Schrift, potlood en gum

4. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus
Indien een leerling niet kan deelnemen door ziekte/andere dringende verplichtingen,
kunnen de lessen van groep 1-2 niet worden ingehaald. Ook kan er geen aanspraak worden
gemaakt op terugbetaling van het lesgeld in dat geval.
Op het moment dat de cursist schriftelijk aangemeld wordt bij Stichting Myouthic, sluit men
een contract af voor de duur van de gehele cursus. Met deze inschrijving verplicht men zich
tot betaling van de lessen tot de peildatum (zie hieronder).
Mocht u vóór de peildatum van het lopende cursusjaar willen annuleren, dient dit enkel
schriftelijk (mag per mail) aan de docent en de administratie van Myouthic gemeld te
worden. Myouthic brengt vervolgens alle lessen in rekening tot aan de peildatum.
Indien de cursist ná de peildatum wenst te stoppen, is betaling van het volledige
cursusgeld verplicht.
Overzicht peildata*
Voor Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw en Sittard-Geleen loopt het cursusjaar van 1 januari
t/m 31 december (kalenderjaar).
De peildatum in deze gemeenten is 1 maart.
*Uitzonderingen:
Annulering in geval van langdurige ziekte of verhuizing naar een woonplaats meer dan 10 km
buiten het werkgebied van Stichting Myouthic.

5. Privacy statement
Indien een cursist bij Musaca aangesloten is, zal er informatie uitgewisseld (kunnen) worden
tussen docent, vereniging (Harmonie Concordia uit Obbicht, Harmonie St. Cecilia en
Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht) en Myouthic. Het betreft o.a. gegevens als
resultaten, algemene ontwikkeling en prestaties gedurende het cursusjaar.
Musaca behoudt zich het recht om cursisten en diens ouders/verzorgers te informeren over
zaken aangaande de afgenomen dienst.
Zie ook de informatie op het inschrijfformulier betreffende privacy mbt beeldmateriaal.

6. Uitvallen van lessen wegens ziekte
Bij langdurige ziekte van de docent wordt zo spoedig mogelijk voor een plaatsvervanger
gezorgd. Bij ziekte van een docent ontvangt u tijdig bericht.

7. Lesverzuim
De cursist is verplicht om op tijd in de les aanwezig te zijn. Bij afwezigheid van de cursist
wegens ziekte of wegens een andere geldige reden dient dat tijdig kenbaar te worden
gemaakt bij de betreffende docent. Bij lesverzuim van de cursist is de docent niet verplicht
de les in te halen. Er kan ook geen restitutie van lesgeld plaatsvinden. Valt de docent uit
wegens ziekte o.i.d., dan wordt de les wel ingehaald.

8. Wijzigingen in persoonlijke gegevens
Wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk per email (info@musaca.nl) aan ons door te geven.

9. Klachtenregeling
Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u
ontevreden bent over een van onze medewerkers, onze dienstverlening of wat voor aspect
van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat te laten weten.
Uw opmerkingen nemen wij serieus en graag zoeken we met u naar een passende oplossing.
U kunt contact met ons opnemen via info@musaca.nl

10. Aansprakelijkheid
Musaca aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten waarmee leerlingen te maken krijgen
vanwege letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Musaca aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor goederen die ongevraagd worden meegenomen tijdens repetities of
optredens. Schade toegebracht aan gebouwen, inventaris, instrumenten of materialen van
Musaca of Basisschool de Kingbeek, wordt op de veroorzaker van de schade verhaald.

