INSCHRIJFFORMULIER

Relatienummer*____________(*in te vullen door The Rockschool)

Leslocatie: □ Leiden / □ Oegstgeest / □ Voorschoten (□ aanvinken wat van toepassing is)
Docent __________________Soort Les________________ Lesdag_____________Tijd_______
Naam________________________________________________________________________
Adres________________________________________________________________________
Postcode____________________Woonplaats_______________________________________
Geboortedatum________________________________________________________________
Tel.nr. Ouder(s)/Verzorger(s)______________________________________________________
Tel.nr. Leerling_________________________________________________________________
Email ouder/verzorger (t.b.v. factuur) ______________________________________________
Email leerling en overige mailings___________________________________________________
Datum proefles:_________________________ Proefles voldaan *ja/nee
Startdatum les:__________________________Tarief per les: (□ aanvinken wat van toepassing is)

Tarief p.p. per les: (□ aanvinken wat van toepassing is)
□ Individuele muziekles 30 minuten
€ 22,00
□ DUO muziekles 30 minuten
€ 17,00
□ Produceren 60 minuten Individueel € 44,00
□ Zang & Performance groep 45 min. € 15,50
□ Koor groep 60 minuten
€ 13,50

□ Band Coaching excl. 2e lidmaatschap
□ Band Coaching incl. 2e lidmaatschap
□ Street- Breakdance groep 60 min.
□ Peuter–Kleuterdans groep 45 min.

€ 17,00
€ 13,50
€ 9,00
€ 7,50

Bovenstaande tarieven zijn excl. 21% BTW. BTW-tarief 21% geldt voor leerlingen van 21 jaar en ouder.
Middels ondertekening van onderstaande incasso overeenkomst, machtigt u The Rockschool maandelijks het lesgeld
vanaf het door u opgegeven IBAN te incasseren en accepteert u onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring
(zie www.therockschool.nl)

Machtingskaart voor doorlopende automatische incasso. Incassant ID NL03ZZZ2806359300001

IBAN_________________________________________________________________________
T.n.v.________________________________________________________________________
Naam ondergetekende: ________________________________________________________
Datum _____-_____- ______Handtekening:________________________________________
The Rockschool Ludwig Smith
Locatie Leiden
Fruitweg 60 – Unit E4
2321 DH Leiden
Tel: 071-2000158
IBAN NL55ABNA0541528939

Locatie Oegstgeest
Terweeweg 54c
2341 CS Oegstgeest
info@therockschool.nl

BTW NL001981875B43 KVK 61041084

Locatie Voorschoten
Ambachtspad 22
2251 CP Voorschoten
©The Rockschool Versie 08-2022
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Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het getekende inschrijfformulier, voor de minimale duur van 3 lesmaanden,
waarna deze stilzwijgend wordt verlengd.
Het aanmeldingsformulier voor jongeren onder de 18 jaar dient te worden ondertekend door een ouder/verzorger.
Bij nieuwe aanmelding wordt eenmalig een bedrag van € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
De betaling van het lidmaatschap zal plaatsvinden d.m.v. automatische incasso in de eerste week van de maand
voorafgaande aan de nieuwe lesmaand. Indien de incasso wordt gestorneerd door uw bank kan The Rockschool €4,50
extra administratiekosten bij u in rekening brengen. Er zal een herinnering via de mail worden verzonden aan de
leerling/ouder/verzorger. Bij niet tijdige betaling kan de docent, de leerling de eerstvolgende les weigeren.
The Rockschool is verplicht, voor volwassenen vanaf 21 jaar, 21% BTW over het lesgeld te berekenen. Deze heffing
wordt berekend over de gehanteerde lestarieven. Voor leerlingen tot 21 jaar zijn de lestarieven vrijgesteld van BTW
omdat voor hen, door de fiscus, muziekonderwijs als algemeen vormend onderwijs wordt aangemerkt. Leerlingen die
tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het jaar afmaken zonder doorberekening van BTW over
het lesgeld.
The Rockschool hanteert een opzegtermijn van 1 (les)maand. De opzegtermijn van 1 maand gaat in op de 1e dag van de
daaropvolgende maand waarin opzegging heeft plaatsgevonden. Tenzij u zich heeft ingeschreven voor een cursus met
een vaste cursusduur. Opzeggingen, gedaan tijdens vakantieperiodes, worden als ontvangen beschouwd m.i.v. de
eerste lesdag na de vakantie en per die datum beëindigd met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk/per mail worden opgezegd door middel van het, door ons gehanteerde,
uitschrijfformulier (download via www.therockschool.nl)
Alleen na ontvangst van het getekende uitschrijfformulier kan de opzegging in behandeling worden genomen.
Mondelinge opzegging wordt niet gehonoreerd. Bij niet schriftelijke opzegging blijft de les-overeenkomst van kracht
evenals de betalingsverplichting.
Bij cursussen met een afwijkende cursusduur vindt bij tussentijdse opzegging geen restitutie plaats. De verplichting van
betaling van het volledige cursusbedrag blijft gelden.
Bij duo-lessen verandert, bij opzegging van een van de partners, het lestarief voor de doorgaande partner naar het
individuele lestarief.
Bij langdurige ziekte kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet na overhandigen van een
schriftelijke doktersverklaring. Deze “ON HOLD” periode geldt voor maximaal 2 lesmaanden.
Het staat de The Rockschool vrij de leerling bij een, door The Rockschool aangewezen docent, te plaatsen.
Opzegging gebaseerd op docentenwijziging wordt door The Rockschool niet gezien als geldige reden voor het
beëindigen van het lidmaatschap.
Bij afzegging minimaal 48 uur voor aanvang van de les kan deze worden ingehaald. (max. 2 lessen per lesjaar)
Inhaallessen kunnen alleen in behandeling worden genomen bij tijdige melding per mail. Bij groepslessen zijn
inhaallessen niet mogelijk.
Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.
Bij verhindering van de docent wordt de docent vervangen. Indien dit niet mogelijk is wordt de les in overleg met
de leerling op een later tijdstip ingehaald. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de lestijden.
Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.
Schoolvakanties en vrije dagen.
The Rockschool is gesloten tijdens de landelijk vastgestelde schoolvakanties en feestdagen.
Deze staan vermeld op www.therockschool.nl.
Aansprakelijkheid
The Rockschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leden maken door letsel, ongeval, diefstal
of vernieling tijdens de lessen alsmede de ruimtes in en om het gebouw. Uitzonderingen vormen de gevallen
waarin de wettelijke aansprakelijkheid van The Rockschool is vastgesteld.
De directie van The Rockschool behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen.
Bij aanmelding verklaart men zich akkoord met de Algemene Voorwaarden en privacyverklaring van The Rockschool.
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