Algemene voorwaarden HOMETOWN STUDIO – Music Academy
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de
muzieklessen en workshops die verzorgt worden door
Hometown Studio, hierna te noemen: 'lessen'.
1. Aansprakelijkheid
1.1 Hometown Studio is niet aansprakelijk voor letsel,
materiële- of vermogensschade direct of indirect verbonden
aan het volgen van de lessen.
1.2 Hometown Studio is niet verantwoordelijk voor verlies en/of
diefstal van persoonlijke eigendommen.
1.3 Hometown Studio is niet aansprakelijk voor schade die
leden elkaar toebrengen.
1.4 Hometown Studio zal beschadigingen aan lesmateriaal en
alle bijbehorende apparatuur, lesruimte en leslocatie
rechtstreeks op de veroorzaker of diens voogd verhalen.
1.5 Hometown Studio is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
2. Toehoorders tijdens de lessen
2.1 Tijdens groeps- en duolessen is het als ouder/begeleider of
andere toehoorder niet toegestaan om tijdens de les aanwezig
te zijn in de lesruimte. Wachten is mogelijk op de gang of in
Grevenbicht in het nabijgelegen gemeenschapshuis Oos Hoes.
Wij verstrekken pasjes, waarmee u daar korting krijgt op een
kopje koffie of thee. In Heerlen is er koffie/thee in de pantry
verkrijgbaar.
2.2 Tijdens privélessen bepaalt de leerling in principe zelf of
hij/zij toehoorders prettig vindt. Indien de docent merkt dat de
aanwezigheid van een toehoorder de les niet ten goede komt,
kan hij/zij u verzoeken om op de gang te wachten.
3. Afwezigheid
3.1. Indien men de les niet kan bijwonen, vragen wij u dit het
liefst minimaal 48 uur van te voren (bij voorkeur via WhatsApp)
te melden bij de betreffende docent.
3.2 Lessen die korter dan 24 uur van te voren worden afgemeld
kunnen niet worden ingehaald. Bij afmeldingen m.b.t. een
privéles die langer dan 24 uur van te voren worden afgemeld
wordt geprobeerd een inhaalmoment op een ander tijdstip in
dezelfde week te plannen. Het is echter niet gegarandeerd dat
dit lukt. Lessen die niet in dezelfde week kunnen worden
ingehaald, komen te vervallen.
3.3 Groepslessen kunnen niet worden ingehaald.
3.4 Afmelden voor een les geeft geen recht op restitutie van het
lesgeld.
4. In- en uitschrijven
4.1 Inschrijven voor de lessen kan gedurende het hele jaar
middels het invullen van een door ons (op aanvraag) verstrekt
inschrijfformulier.
4.2 De inschrijving blijft bestaan totdat Hometown Studio een
schriftelijke opzegging/uitschrijving ontvangt en wordt steeds
automatisch met dezelfde periode verlengd (bij maandelijkse
betaling met een maand en bij halfjaarlijkse betaling met een
halfjaar).
4.3 U kunt op ieder moment beslissen om van een maandelijkse
betaling over te stappen op een betaling per halfjaar. Indien u
van een betaling per halfjaar over wenst te stappen naar
betaling per maand, dient u dit uiterlijk 1 kalendermaand voor
het verstrijken van het lopende halfjaar door te geven.
4.4 Bij maandelijkse betaling is opzeggen per maand mogelijk.
Bij halfjaarlijkse betaling sluit u een overeenkomst voor een
halfjaar en kunt u per periode van een halfjaar opzeggen.
4.5 Opzeggen/uitschrijven voor de lessen kan uitsluitend
schriftelijk, minimaal 1 kalendermaand voorafgaand aan de
volgende betalingstermijn. De automatische incasso wordt dan
per direct stopgezet.

4.6 Opzeggen/uitschrijven geeft geen recht op restitutie van
het reeds betaalde lesgeld.
5. Kosten en betalen
5.1 Hometown Studio verwijst voor de actuele tarieven van de
verschillende les- en workshopconcepten naar de website
www.hometownstudio.nl
5.2 . Het lesgeld van vaste leerlingen wordt afgeschreven
middels automatische incasso. Er is hierbij zowel betaling per
maand als per halfjaar mogelijk. De lessen worden voorafgaand
aan de desbetreffende periode betaald. Bij het volgen van een
losse les of workshop ontvangt de klant een factuur, welke per
bank betaald dient te worden.
5.3 Bij een halfjaarlijkse vooruitbetaling ontvangt u ongeveer
8% korting op het totaalbedrag. De exacte prijzen staan
vermeld op onze website.
5.4 Vaste leerlingen betalen het lesgeld gedurende 11 maanden
per jaar. In de zomervakantie wordt er 1 maand geen lesgeld
afgeschreven. Indien er per halfjaar betaald wordt en de
zomervakantie binnen de halfjaarlijkse betaling valt, geldt de
betaling derhalve voor een periode van 7 maanden i.p.v. 6
maanden.
5.5 De tarieven van Hometown Studio zijn gebaseerd op 38
lesweken per schooljaar. Bij om de week les krijgt de leerling
derhalve 19 lessen per schooljaar. Indien er door toedoen van
Hometown Studio een les uitvalt, wordt er een inhaalmoment
aangeboden. De dag en tijd van dit inhaalmoment wordt door
Hometown Studio bepaald.
5.6 Tijdens de Nederlandse schoolvakanties zijn er geen lessen.
De data van alle vakanties staan vermeld op
www.hometownstudio.nl.
5.7 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
6. Intellectueel eigendomsrecht
6.1 Het is niet toegestaan om de door Hometown Studio
gebruikte/verstrekte lesmethodes, lesconcepten, en
lesmaterialen te gebruiken voor commerciële doeleinden.
Gebruik voor andere doeleinden is alleen toegestaan na
toestemming van Hometown Studio.
6.2 Foto- en filmmateriaal dat tijdens de lessen door
leerlingen/ouders/begeleiders gemaakt wordt, mag niet zonder
toestemming op het internet worden geplaatst.
6.3 Foto- en filmmateriaal gemaakt tijdens voorstellingen/open
podia mag op het internet worden geplaatst, uitsluitend onder
vermelding van de naam Hometown Studio.
6.4 Foto- en filmmateriaal dat door Hometown Studio tijdens
de lessen en voorstellingen gemaakt wordt, kan gebruikt
worden voor commerciële doeleinden van Hometown Studio.
6.5 De wet AVG is van toepassing (zie onze privacy statement
op www.hometownstudio.nl).
Het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of deelnemen
aan de (proef)lessen c.q. workshops houdt in dat u met deze
algemene voorwaarden akkoord gaat.
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