ALGEMENE CURSUSVOORWAARDEN
STICHTING MUZELINCK CENTRUM VOOR DE KUNSTEN
Gevestigd aan de Raadhuislaan 18 te (5341 GM) Oss
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41081471

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, cursussen, workshops,
ensembles en overige activiteiten die door Muzelinck in dit seizoen worden
aangeboden. Dit aanbod wordt schriftelijk en/of via onze website kenbaar gemaakt
.De aanvullende voorwaarden en bepalingen die jaarlijks worden vastgesteld
(cursusprogramma, de inhoud van cursussen, tarieven, lestijden etc.) staan
vermeld op de websites van Muzelinck (www.muzelinck.nl en
www.muzelinckcuijk.nl).
2. Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over een jaarcursus, wordt een
cursus van 18 lessen of meer bedoeld.
3. Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
ARTIKEL 2. AANMELDING/TOELATING/DEELNAME
1. Inschrijven kan alleen middels het invullen en verzenden van het inschrijfformulier
op de website van Muzelinck of schriftelijk door gebruik te maken van het officiële
Muzelinck inschrijfformulier. Voor iedere activiteit die u wilt volgen, dient u een
apart inschrijfformulier in te vullen.
2. Toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de (digitale)
inschrijfformulieren.
3. De activiteiten hebben alleen doorgang bij voldoende deelname.
4. Bij meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn, wordt een wachtlijst aangelegd.
Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang op nieuwe inschrijvingen bij
toelating voor de eerstvolgende cursus.
5. Muzelinck behoudt zich het recht voor een cursist, met opgave van redenen, de
toegang tot een cursus te weigeren of te ontzeggen indien hiertoe naar het oordeel
van Muzelinck gegronde reden bestaat.
6. De directie beslist inzake toewijzing en plaatsing van cursisten. Aan uitspraken
hierover gedaan door docenten kunnen geen rechten worden ontleend.
ARTIKEL 3. CURSUSPRIJS/BETALINGS- EN ANNULERINGSREGELING
1. De cursusprijs wordt telkens per cursusjaar vastgesteld.
2.
Bij het inschrijven verplicht u zich tot het betalen van het gehele cursus- of
lesbedrag. Inschrijvingen kunnen alleen schriftelijk geannuleerd worden vóór de
start van de cursus of les. Dat kan kosteloos tot twee weken voor aanvang van de
cursus. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus brengen
we € 15 annuleringskosten in rekening.
3.
Het leren bespelen van een instrument is in principe een meerjarig traject. Aan
het einde van elk schooljaar wordt via een mailing gevraagd of u in het nieuwe
schooljaar door wilt gaan met de lessen. Is dat niet het geval, dan dient u zich uit
te schrijven met het formulier dat verkrijgbaar is via onze website of bij de balie
van onze locatie aan de Raadhuislaan 18 in Oss.
4.
Als de cursus of les al is gestart, is het in uw eerste jaar alleen bij ernstige ziekte
of bij verhuizing uit de regio mogelijk om zich tussentijds uit te schrijven. Bij
tussentijdse uitschrijving brengen we € 30 administratiekosten in rekening.
Tussentijds uitschrijven kan alleen schriftelijk. Bij een geldige reden vindt een
verrekening van het cursusgeld pas plaats vanaf het moment van ontvangst. Na
uw opzegging krijgt u schriftelijk bericht over het les- of cursusgeld dat zal worden
verrekend met het bedrag dat al betaald is. Vanaf uw tweede cursusjaar is
uitschrijven mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
5.
Indien een cursist op een tijdstip na aanvang van een jaarcursus alsnog aan deze
cursus deelneemt, wordt het cursusgeld naar evenredigheid in rekening gebracht
(vanaf de eerst gevolgde les).
6.
Direct na inschrijving, in ieder geval bij aanvang van de cursus, is de cursist
eenmalig een bedrag aan inschrijfgeld (€ 13,50 excl. btw/€ 16,34 incl. btw)
verschuldigd.
7.
Betaling via factuur dient in 1 termijn te geschieden.
8.
Bij betaling door middel van automatische incasso kan het cursusgeld voor
jaarcursussen desgewenst in 1, 2, 4 of 8 termijnen worden voldaan. Bij betaling
in 8 termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Betaling in
termijnen van een jaarcursus is alleen mogelijk door middel van automatische
incasso.
9.
Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij
betalingsachterstand kan Muzelinck het recht tot de les of cursus tijdelijk
opschorten totdat de betalingsachterstand is ingelopen. De niet genoten lessen
worden niet ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet

nakomt, kan Muzelinck de incasso in handen geven van een extern bureau. De
hiervoor gemaakte kosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de debiteur.
10. Als een docent ziek is, wordt er alles aan gedaan om een vervanger te regelen of
wordt de les op een later moment ingehaald. In sommige gevallen lukt dit niet en
komt de les toch te vervallen. U ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht.
Wanneer door ziekte van de docent meer dan twee lessen vervallen, krijgt u aan
het einde van het cursusjaar restitutie voor de uitgevallen lessen, behalve voor de
eerste twee lessen. Als u zelf verhinderd bent door ziekte, dan kan de les niet
worden ingehaald en is er geen recht op restitutie.
ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade aan cursus- en opleidingsmaterialen en
instrumenten welke aan de cursist ter beschikking werden gesteld.
2. Het is niet toegestaan ter beschikking gestelde cursus- en opleidingsmaterialen te
vermenigvuldigen, dan wel voor andere doeleinden te gebruiken dan welke binnen
het kader van de cursus zijn gesteld.
3. Muzelinck aanvaardt geen aansprakelijkheid schade die de cursist lijdt als gevolg
van letsel, diefstal van en/of schade aan eigendommen en goederen van cursisten
tijdens of als gevolg van de cursus. Voorts is Muzelinck niet aansprakelijk voor
schade die de cursist lijdt in of rond gebouwen waar de cursus plaatsvindt.
Uitzonderingen vormen de gevallen waarin Muzelinck op grond van een wettelijke
verplichting gehouden is tot schadevergoeding.
ARTIKEL 5. CURSUSSEN
1. Muzelinck behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma en de inhoud
van de cursus alsmede het docententeam aan te brengen. Een dergelijke wijziging
geeft de cursist niet het recht de overeenkomst met Muzelinck te ontbinden.
2. Data en tijden van cursussen zijn onder voorbehoud. Onvoorziene
omstandigheden kunnen er toe leiden dat de cursus later begint of uitloopt.
ARTIKEL 6. PRIVACY PERSOONSGEGEVENS
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Muzelinck
gegevens zoals uw naam, adres en telefoonnummer opneemt in een bestand bij de
cursistenadministratie. Muzelinck gebruikt deze gegevens voor de verwerking van uw
inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen
wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen, exposities en
voorstellingen. We kunnen uw gegevens ook analyseren, om deze informatie zoveel
mogelijk op uw interesses af te stemmen. Hiervoor kunt u contact opnemen met
Muzelinck cursistenadministratie.
ARTIKEL 7. PUBLICATIE BEELD/GELUIDSMATERIAAL
Het is mogelijk dat in opdracht van Muzelinck tijdens cursussen en activiteiten bij of van
Muzelinck foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt. Dit materiaal kan
worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals brochures, websites en flyers. Als u
hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u dat voorafgaand aan de cursus of activiteit
waaraan u deelneemt schriftelijk kenbaar maken aan Muzelinck, postbus 18, 5340 AV
Oss of door een e-mail te sturen naar contact@muzelinck.nl.
ARTIKEL 8. SLOTBEPALINGEN
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene cursusvoorwaarden van
toepassing worden verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
2.
Voor informatie kunt u zich wenden tot de cursistenadministratie;
contact@muzelinck.nl, telefoon: 0412-623727.

