
A Different Tune – muziekschool
IBAN: NL24RABO0143162020 / Bic code: RABONL2U

Inschrijfformulier schooljaar 2019 – 2020

Gegevens cursist

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer / gsm

Email adres

Geboortedatum

Startdatum les Niet invullen:

Cursist is op 1 september 2019:

O jonger dan 21 jaar en volgt één cursus – maandbedrag is € 70,-,-
O jonger dan 21 jaar en volgt één cursus – halfjaarbedrag is € 340,- 

O ouder dan 21 jaar en volgt één cursus – maandbedrag is € 85,-
O ouder dan 21 jaar en volgt één cursus – halfjaarbedrag is € 415,-

O jonger dan 21 jaar en volgt twee cursussen / zelfde gezin – maandbedrag is € 133,-
O jonger dan 21 jaar en volgt twee cursussen / zelfde gezin – halfjaarbedrag is € 660,- 

O jonger en ouder dan 21 jaar zelfde gezin – maandbedrag is € 147,-
O jonger en ouder dan 21 jaar zelfde gezin – halfjaarbedrag is € 730,-

O ouder dan 21 jaar en volgt twee cursussen / zelfde gezin – maandbedrag is € 155,-
O ouder dan 21 jaar en volgt twee cursussen / zelfde gezin – halfjaarbedrag is € 750,- 

O vijflessenkaart € 135,-.

U wordt verzocht het maandbedrag in tien termijnen te voldoen, steeds vóór de eerste van de 
maand. Betaalt U per half jaar, dan moet het lesgeld voor 1 september en voor 1 februari op 
onze rekening staan. Er worden minimaal 35 lessen gegarandeerd.

Ondergetekende (bij leerlingen onder de 18 jaar, moet dit de ouder of verzorger zijn) verklaart zich 
akkoord met de voorwaarden. Lees de voorwaarden aandachtig door!

• U betaalt voor de gereserveerde tijd; zelf afgezegde lessen worden niet ingehaald.
• Er geldt één maand opzegtermijn.
• Maandbetaling: voor de eerste van de maand.
• Halfjaarbetaling: voor 1 september en voor 1 februari.
• Vakanties zijn in het jaartarief verwerkt, m.u.v. de zomervakantie. In juli en augustus geldt 

geen betalingplicht.

Datum + handtekening betalingsplichtige:                  …..........................................



A Different Tune – muziekschool
KvK nr.: 20154434
Btw.nr.: 822459826

Tarieven en voorwaarden schooljaar 2019 / 2020

Door tekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist/betalingsplichtige zich akkoord
met onderstaande voorwaarden. Lessen kunnen pas starten na ondertekening en ontvangst

van het inschrijfformulier.

Peildatum is 1 september 2019: is de leerling op die datum nog geen 21 jaar, dan geldt het tarief 
voor 'tot 21 jaar' voor het hele schooljaar. 

5-leskaart: € 135,- Leskaart ter waarde van vijf lessen van 30 minuten. Uitsluitend voor 
volwassenen. De leskaart is het gehele schooljaar geldig en is eenmaal af te nemen. Voor afname
van een 5-leskaart geldt géén gratis proefles.

U verplicht zich door ondertekening van het inschrijfformulier vanaf de eerst genoten les tot 
betaling van het lesgeld. Mocht op de eerste van de betreffende maand het verschuldigde lesgeld 
niet betaald zijn, dan vervalt het recht op les onmiddellijk. Echter: betalingsverplichting blijft 
bestaan tot schriftelijke opzegging. Gemaakte kosten om achterstallig lesgeld alsnog te 
incasseren zullen verhaald worden op de betalingsplichtige.

Lesgeld dient vooraf overgemaakt te worden vóór de eerste van de maand / vóór 1 september 
en 1 februari op rekeningnummer NL24RABO 0143162020, met vermelding van voor- en 
achternaam van de betreffende leerling. Bij halfjaarlijkse betaling/meerdere leden van een gezin
krijgt U korting.

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en kan steeds met ingang van het eind van de 
betaalperiode. Restitutie verlenen we nooit. U dient één maand opzegtermijn in achting te 
nemen.

De lessen zijn eens per week op een vooraf afgesproken tijd. De betalingsverplichting geldt 
voor de gereserveerde tijd; in principe kunnen lessen niet verzet worden. Voor door de leerling 
afgezegde lessen geldt géén restitutieregeling.

Een jaarcursus zang/gitaar omvat 35 gegarandeerde lessen. Lessen die vanuit de docenten niet 
doorgaan, worden ingehaald wanneer minder dan 35 lessen in het jaar zullen overblijven. Ook 
behouden wij ons het recht voor om vervanging te regelen. Mocht zich onverhoopt toch de situatie 
voordoen dat er minder dan 35 lessen gegeven zijn, dan wordt op schriftelijk verzoek het bedrag 
van de jaarcursus / 35 x het aantal gemiste lessen terugbetaald. Instroom op een later tijdstip kan 
en wordt verrekend.

Privacy: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om relevante informatie uit te wisselen en 
uitsluitend gedurende de periode dat U of een van uw gezinsleden klant is bij A Different Tune. 
Inschrijfformulieren worden 7 jaar bewaard, voor het geval dat we controle van de belastingdienst 
krijgen. Gegevens worden NOOIT aan derden verstrekt. 

Belangrijke informatie is te lezen op www.adifferenttune.nl.


