INSCHRIJVING, PLAATSING, KORTINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN JEUGD OPEN ACADEMIE LINGEWAARD

Inschrijving en plaatsing
Heb je in het cursusoverzicht in dit magazine of op onze website een cursus gevonden waar je aan deel wilt nemen? Schrijf je dan in via
het inschrijfformulier, of nog makkelijker via www.openacademie.nl. Op onze website vind je onder de afdelingen het volledige cursusaanbod per leeftijdsgroep. Selecteer de cursus waarvoor je jezelf wilt inschrijven en ga naar het inschrijfformulier. Je kunt aan dit digitale
inschrijfformulier meerdere cursussen toevoegen.
Inschrijving en plaatsing voor cursussen en lessen muziek
Indien je inschrijft vóór 1 september, ontvang je begin september bericht over plaatsing. Schrijf je in na de start van het seizoen, dan
ontvang je hierover binnen twee weken bericht Van korte cursussen ontvang je enkele dagen voorafgaande aan de startdatum
bericht. Uiteraard streven we er naar je zo tijdig mogelijk te informeren.
Nadere inlichtingen
Kijk voor meer informatie op www.openacademie.nl Heb je specifieke vragen over een inschrijving of cursus, neem dan contact op . Dit
kan per telefoon 0481-465705 of via info@openacademie.nl
Algemene voorwaarden
Wijze van betalen
Je ontvangt een rekening en je kunt deze rekening in 1 of 2x betalen. In november moet in ieder geval de helft van het verschuldigde
cursusgeld zijn overgemaakt en het restant in maart.
Cursusgelden
Bij inschrijving voor een jaarcursus ná 1 oktober geldt cursusgeld naar evenredigheid. Voor korte cursussen geldt altijd de hele inschrijfsom. Termijnbetaling blijft mogelijk.
Opzegging
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en kan kosteloos tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende cursus. De datum van
ontvangst van de opzegging is hierbij bepalend. Wanneer na de genoemde termijn van drie weken, maar nog vóór de startdatum wordt
opgezegd, worden € 25,- annuleringskosten in rekening gebracht. Indien je na de start van een cursus alsnog afziet van deelname wordt
je het hele bedrag van de cursuskosten in één keer in rekening gebracht. Het recht op termijnbetaling vervalt daarmee.
Schriftelijk opzeggen van instrumentale/vocale lessen muziek is alleen mogelijk tot uiterlijk één maand na de eerste les. De annuleringskosten zijn een halve termijn lesgeld.
Proefles
De kennismakingsles (de eerste les) is gratis, tenzij je naar aanleiding daarvan besluit je in te schrijven voor de gehele cursus.
Restitutie
Indien aan het eind van het cursusjaar blijkt dat door ziekte van de docent of verhindering van de docent of noodgedwongen sluiting van
het instituut, buiten de vakanties en vrije dagen om, meer dan twee lessen zijn vervallen, kan hiervoor schriftelijk restitutie worden gevraagd. In geval van verhindering van een docent zal de afdeling voor een vervangende docent of een vervangende les trachten te zorgen. Het inzetten van een andere docent dan in de jaarbrochure staat vermeld of een vervangende les leidt niet tot restitutie, evenals eigen
verzuim. De Open Academie houdt zich het recht voor mensen op een cursus te weigeren of de toegang te ontzeggen. Ze krijgen dan de
niet genoten lessen gerestitueerd.
Onvoldoende inschrijvingen
De Open Academie behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. Uiteraard ontvangen in dat geval de ingeschrevenen hun cursusgeld retour. In overleg met de cursusgroep kan je eventueel een andere cursusformule
worden aanboden.
Algemene voorwaarden
Door ondertekening van het inschrijfformulier of door het insturen van een digitale inschrijving geef je tevens aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden die op de achterzijde van het inschrijfformulier staan of op de website te vinden zijn. De directie
behoudt zich het recht voor af te wijken van de op de website en in de jaarbrochure vermelde informatie.

Open Dagen
De Open Dag i.s.m. SWL Uitmarkt in De Kinkel is op de 1e zondag in september tussen 13.00 en 16.00 uur . Zie
www.openacademie.nl voor de proeverij in september en januari .
Sfeer en lessen proeven
Twijfel je of een cursus iets voor jou is en heb je de Open Dag gemist? Neem een gratis proefles, kom kijken bij een cursuspresentatie of
kom naar de Open Dag van de Open Academie! Bij de afdeling muziek biedt de 10-lessenkaart een uitgebreidere gelegenheid om
lessen te proberen. Meer informatie vind je op www.openacademie.nl.

