
Algemene voorwaarden WensMuziek 
  
Inschrijving 
·       Leerlingen van WensMuziek schrijven zich in tot wederopzegging. 
·       Inschrijven geschiedt door het volledig invullen van het inschrijfformulier. 
·       Door het invullen en mailen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene 
voorwaarden en gaat u de verplichting aan tot betaling van het lesgeld.   
 ·       Indien de cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Zij 
dienen de inschrijving te doen en de algemene voorwaarden te accepteren. 
·       De inschrijving is persoonsgebonden en kan niet onderling worden geruild. 
·       Plaatsing gaat in overleg en op volgorde van binnenkomst. 
 
Betalingsvoorwaarden 
·       De betaling dient te worden voldaan per periode na ontvangst van uw factuur binnen 
veertien dagen. 
·       De periodes lopen gelijk aan de schoolvakanties, dus van zomer tot kerst, van kerst tot 
carnaval, van carnaval tot meivakantie en van meivakantie tot zomer.  
·       Lesgeld is verschuldigd over alle lessen in deze periode, dus ook bij verhindering van u of 
uw kind. 
·       In overleg kan een les worden ingehaald in een andere groep. 
·       Indien een les komt te vervallen door toedoen van WensMuziek is uiteraard geen lesgeld 
verschuldigd. 
 
Annulering 
·       Met het inschrijven verbindt een leerling zich met WensMuziek. 
·       Indien u of uw kind niet meer willen deelnemen aan de lessen, volgt een opzegging en 
worden lessen niet meer in rekening gebracht. 
·       Een aantal maanden voor voorstelling is opzegging enkel mogelijk indien daar gegronde 
redenen voor zijn en in overleg. Omdat WensMuziek een theatermethode heeft gekozen waarin 
de kids zelf alles bedenken, is het moeilijk een reeds geschreven rol te schrappen. 
  
Overmacht 
·       Indien er door overmacht, lessen geen doorgang kunnen vinden is WensMuziek niet 
aansprakelijk voor deze niet te volgende lessen. Natuurlijk doen we er alles aan de lessen te 
laten doorgaan. 
  
Ongevallen 
·       WensMuziek kan, tenzij er nadrukkelijke opzet in het spel is, niet aansprakelijk worden 
gesteld voor ongevallen, blessures, (blijvende) invaliditeit en overlijden voor, tijdens of na de 
lessen.  
  
Auteursrechten 
·       De presentaties en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Het 
vermenigvuldigen of openbaar maken van scripts of liedjes zonder toestemming van 
WensMuziek is niet toegestaan.  
 
Gedrag: 
·       De leerlingen wachten voor aanvang van de les bij de poort opgehaald. Tussendoor is de 
poort gesloten.  Ze betreden het lokaal pas op het moment dat de docent daar toestemming voor 
geeft. 
·       Bij ongepast gedrag kan WensMuziek besluiten een inschrijving te weigeren c.q. ongedaan 
te maken.  
·       Pestgedrag wordt niet getolereerd. Mocht daarvan sprake zijn worden we graag op de 
hoogte gebracht via de mail, zodat wij contact met u kunnen opnemen. 
 
 
 
  



Afwezigheid: 
·       Mocht je toch een keer niet aanwezig kunnen zijn dan kun je je afmelden door een mail te 
sturen naar info@wensmuziek.com  of te appen naar 06-40097565. 
·       Mocht een cursist teveel lessen missen kan er besloten worden de leerling uit de of 
voorstelling te halen. Dit om te voorkomen dat medeleerlingen niet verder kunnen met hun 
voorbereidingen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg. 
 
Kleding en lesmateriaal: 
·       Er is geen bijzondere kleding voorgeschreven bij WensMuziek. 
·       Tijdens de lessen dragen de leerlingen sokken van WensMuziek om de dansvloer te 
beschermen.  
·       WensMuziek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het zoekraken 
van persoonlijke bezittingen en voor ongelukken in en rondom het WensHuys of het theater 
waar we op dat moment verblijven. 
  
Beeldmateriaal: 
·       WensMuziek kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen 
deze foto’s gebruiken voor eigen publicaties en media-uitingen. Als u hier geen toestemming 
voor geeft kunt u dit voor aanvang van het theaterseizoen schriftelijk en per mail aangeven via 
info@wensmuziek.com. 
  
Bezoek van ouders/verzorgers: 
·       Het is voor ouders/verzorgers niet mogelijk om de lessen te bezoeken, behoudens de eerste 
les en in overleg als daar een bijzondere reden voor is.  
 


