Algemene voorwaarden

Join the band!
Bij inschrijving voor de workshop Join The Band! gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
1.

Kennismaking
Het is mogelijk om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en/of voor een kijkles.

2.

Betaling
a.
b.
c.

d.
e.

Betalen kan contant of per bankoverschrijving. Het is mogelijk om het bedrag in één keer te betalen of in twee
termijnen.
Bij het in één keer contant betalen, dient het bedrag voor aanvang van de eerste bijeenkomst betaald te worden.
Bij een contante betaling in twee termijnen, dient het bedrag van de eerste termijn voor aanvang van de eerste
bijeenkomst betaald te worden. Het bedrag van de tweede termijn dient voor aanvang van de derde bijeenkomst
betaald te worden.
Bij het in één keer betalen per bankoverschrijving, dient het bedrag voor aanvang van de eerste bijeenkomst op de
rekening van Join The Band! te zijn bijgeschreven.
Bij het in twee termijnen per bankoverschrijving, dient het bedrag van de eerste termijn voor aanvang van de eerste
bijeenkomst op de rekening van Join The Band! te zijn bijgeschreven. Het bedrag van de tweede termijn dient voor
aanvang van de derde termijn op de rekening van Join The Band! te zijn bijgeschreven.

3.

Korting
Indien een deelnemer ervoor zorgt dat een tweede deelnemer zich aanmeldt, ontvangen beide deelnemers een korting van €
9,-.

4.

Annulering of afmelding
a.
Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van Join The Band!, brengen wij het lesgeld niet in rekening.
b. Bij annulering tussen 30 dagen voor aanvang of tijdens Join The Band!, wordt het totale lesgeld wel in rekening
gebracht dan wel niet gerestitueerd.
c.
Niet gevolgde bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
d. Bij verhindering van de bandcoaches wordt de bijeenkomst op een ander moment ingehaald.

5.

Wachtlijst
Bij Join The Band! worden de deelnemers op leeftijd ingedeeld, zodoende kan het voorkomen dat de deelnemer niet direct kan
worden geplaatst.

6.

Foto’s
Gedurende de workshops van Join The Band! kan het zijn dat er foto’s worden gemaakt. Deze foto’s kunnen worden gebruikt
voor publicatiedoeleinden. Denk hierbij aan de website en de facebookpagina van Join The Band!.

7.

Filmmateriaal
Gedurende de workshops van Join The Band! kan het zijn dat er video-opnames worden gemaakt. Deze video’s kunnen worden
gebruikt voor publicatiedoeleinden. Denk hierbij aan de website en de facebookpagina van Join The Band!. Bij publicatie van een
video, vraagt Join The Band! altijd eerst toestemming aan de deelnemers en/of ouders.

8.

Vakantie
De data worden in overleg met de deelnemers ingepland. Hierbij wordt gekeken naar ieders beschikbaarheid. Zodoende kan het
voorkomen dat een bijeenkomst in een vakantie valt.

9.

Bescherming persoonsgegevens
Op de grond van de wet geeft Join The Band! zonder toestemming de persoonsgegevens niet door aan derden.

