Young Talent Academy (YTA) Overeenkomst
Naam ouder:
Naam docent:
Naam leerling:

Voornaam:

O Jongen O Meisje

Roepnaam:

Datum inschrijving:

Datum eerste les:

Adres:

@ e-mail adres:

Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:

Vast:

Mobiel:

Geboorteplaats en land leerling:

Geboortedatum leerling:

O
O

Viool

Altviool

Piano

O
O

Harp

O Cello
O Contrabas
O Blaasinstrument

Theorieles:

O

SC

O

G1

O

G2

Lestijd:

O

45 min.

O

60 min.

Ensemble:

O

“Preludio”

O

Betaaltermijn:

O

In één termijn

O

Huurinstrument:

O

Ja

Instrument:

O

Nee

“Intermezzo”

O

G3

O

“YTO”

In twee termijnen
Nummer:

O

In vijf termijnen

Ingang huur per:

Ondergetekenden verklaren hierdoor met elkaar een overeenkomst te hebben gesloten overeenkomstig de
bijgevoegde algemene voorwaarden inclusief het vermelde geldende tarief.

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend:

Datum:

Plaats:

Handtekening van de ouder:

Handtekening van de docent:
Stichting Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut, ’s Gravenweg 738, 3065 SJ Rotterdam,
info@hellendaal.com, KvK nummer: 41129841, www.hellendaal.com

ALGEMENE VOORWAARDEN
De les overeenkomst eindigt aan het einde van het cursusjaar welke wordt gedefinieerd conform het rooster op de website
(www.hellendaal.com) en wordt op die afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst vóór 15 juni
schriftelijk onder vermelding van duidelijke redenen wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende
afloopdatum. De lessen vinden wekelijks plaats, met uitzondering van de reguliere schoolvakanties. In de maanden juli en augustus
zijn er geen lessen.
Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode, die twaalf lessen
bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen
recht heeft.
YTA leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan de theorie lessen en aan één van de ensembles (Preludio, Intermezzo of
YTO). Verzuim alleen mogelijk in geval van nood en ziekte. De dirigent dient direct op de hoogte te worden gesteld.
Inschrijving
Inschrijving kan het hele cursusjaar door plaatsvinden. De lessen beginnen in overleg met de docent. Eenmalig wordt een bedrag van
€ 50,00 berekend voor eerste inschrijving. In de maanden juli en augustus waarin geen lessen worden gegeven wordt, op de factuur
voor september, alleen instrument huur in rekening gebracht.
Lesgeld
Het lesgeld, middels een jaarfactuur, dient volgens onderstaand termijnen schema bij vooruitbetaling, onder vermelding van de
periode, te worden voldaan. Indien niet betaald is, zonder opgaaf van een geldige reden, kan er besloten worden de lessen niet voort
te zetten. Restitutie van het lesgeld kan alleen in geval de docent in gebreke blijft bij het verzorgen van de lessen.
Jaartarief 2021 – 2022 voor 10 maanden (36 lessen) = € 1.750,-.
Dit tarief is inclusief:
Individuele instrumentale lessen door Hellendaal docenten van 45 minuten (60 minuten = € 2.000 voor 10
maanden). Meer lesuren op aanvraag mogelijk.
Wekelijkse theorie lessen
Ensemble deelname en soleren
Piano begeleiding, 3 uur per semester
Eventueel masterclasses/workshops/kamermuziek
Jaarlijks overgangsexamen
Overige gelden
De huur van een instrument bedraagt per maand € 20,00 voor een (alt)viool en € 25,00 voor een cello/contrabas waarbij ook de
maanden juli en augustus moeten worden betaald. In die maanden blijft het instrument in het bezit van de cursist.
Het lesmateriaal (bladmuziek, hars, etc.) wordt in overleg met de docent door de leerling zelf aangeschaft.
Betaaltermijnen
In één termijn:
In twee termijnen:
In vijf termijnen:

Uiterlijk 15 september te voldoen.
Uiterlijk te voldoen op 15 september en 15 februari
Uiterlijk te voldoen op 15 september, 15 november, 15 januari, 15 maart en 15 mei

Verhindering
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, dient de docent hiervan op de hoogte te worden gesteld,
uiterlijk 48 uur voor de dag waarop de les zou plaats vinden en is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij het afzeggen (per e-mail en/of
telefonisch) kan met de betreffende docent een ander tijdstip worden overeengekomen. Bij verhindering van de docent zal voor een
passende vervanging worden zorggedragen.
Stichting Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut, ’s Gravenweg 738, 3065 SJ Rotterdam,
info@hellendaal.com, KvK nummer: 41129841, www.hellendaal.com

