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Cursus bandcoaching 2018/2019
* In trajecten van 10 lessen inclusief een afsluitend optreden.

Het eerste traject bandcoaching loopt bij ROCKIT Music Productions van september 2018 t/m
november 2018. Later instromen is mogelijk in overleg.
Kosten & betaling
Een traject bandcoaching kost €150,- per persoon en wordt voorafgaand aan het traject aan u
gefactureerd per email. Bij personen boven de leeftijd van 21 jaar moeten wij 21% BTW in
rekening brengen. Het bedrag dient vóór de eerste lesdag van het traject te worden betaald.
U kunt kiezen uit twee betaalmogelijkheden:
* Betaling in 1 keer (€ 150,-)
* Betaling in 2 termijnen (€ 75,-)
Indien het cursusgeld niet voor de afgesproken datum is betaald dan heeft ROCKIT het recht om
de lessen tijdelijk dan wel definitief stop te zetten. Wanneer dit geval zich voordoet dan heeft dat
geen effect op toekomstige betalingsverplichtingen van de leerling dan wel zijn of haar wettelijke
vertegenwoordiger.

Vakanties en feestdagen 2018/2019
ROCKIT Music Productions hanteert de schoolvakanties regio midden Nederland. Tijdens de
schoolvakanties en nationale feestdagen zullen er geen lessen plaatsvinden.
Prinsjesdag" "
"
Herfstvakantie""
"
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsweekeinde
Pinksteren
Zomervakantie

"
"

di 18 september 2018
za 20 okt t/m zo 28 okt 2018
za 22 dec 2018 t/m zo 6 januari 2019
za 23 feb t/m zo 3 mrt 2019
vrij 19 mrt & ma 22 apr 2019
za 19 apr t/m zo 5 mei 2019
do 30 mei t/m zo 2 juni 2019
ma 10 juni 2019
za 20 juli t/m zo 1 september 2019

Uitval lessen
Bij afwezigheid van de leerling, bijvoorbeeld door ziekte, is de ROCKIT niet verplicht die
betreffende les(sen) in te halen. Restitutie van het lesgeld zal niet plaatsvinden. Indien de gehele
groep niet in de gelegenheid is om de les te volgen, zal ROCKIT zich flexibel opstellen en kijken
naar inhaalmogelijkheden. Gedurende het cursusseizoen kan een les maximaal tweemaal uitvallen
door ziekte van een docent. Vanaf een derde uitgevallen les wordt een vervangende docent
gezocht, of wordt de les ingehaald, of vindt er restitutie plaats voor de uitgevallen les
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Verlenging cursus
Na het traject van 10 lessen wordt er afgesloten met een optreden. Hierna start er elke keer
automatisch een nieuw traject in van 10 lessen.
Opzegging
Opzegging is mogelijk na elk traject van 10 lessen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór
de eerste les van het nieuwe traject.
Teruggave van de betaling is te allen tijde en onder alle omstandigheden uitgesloten, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarder-, advocaatkosten welke door ROCKIT
Music Productions worden gemaakt teneinde nakoming van verplichting van cursist te
bewerkstelligen, zijn ten laste van de Huurder.

Aansprakelijkheid
ROCKIT Music Productions is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal en/of schade aan
eigendommen van de leerling. De docent is niet aansprakelijk in geval van letsel als gevolg van
lessen, workshops dan wel optredens, het gebruik van de lesruimte en de daarbij behorende
faciliteiten.
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