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Inschrijfvoorwaarden van de cursussen

1.

Cursussen zijn open voor deelnemers van binnen en buiten Zonnelicht. Zie de cursusboekjes voor
leeftijdsgrenzen en andere details.

2.

De lesgeldplichtigen schrijven zich in door middel van het daarvoor bestemde Inschrijfformulier
Cursusaanbod en verbinden zich daardoor voor deze cursus aan de volgende voorwaarden en
bepalingen. Zonder het inleveren van een inschrijfformulier kan men niet aan een cursus deelnemen.

3.

Men schrijft zich in, uitgezonderd de korte cursussen, voor een heel seizoen (“jaar”), welke start op 29
augustus 2019 en eindigt op 2 juli 2020. Tijdens nationale feestdagen en vakanties zijn er geen lessen.

4.

Kinderen die naar de BSO van Zonnelicht gaan, kunnen op hun BSO-dag tegen sterk gereduceerd
tarief gebruik maken van de cursussen. Op andere dagen betalen ze de reguliere prijs. De cursussen
zijn ook toegankelijk voor kinderen van buiten Zonnelicht, voor wie eveneens de reguliere prijs geldt.

5.

Bij bepaalde lange cursussen (zie cursusoverzicht) is een gratis proefles mogelijk. Na de proefles dient
de cursist/ouders van de cursist Zonnelicht te laten weten of de cursist wel of niet doorgaat met de
lessen. Aanwezigheid in een volgende les, ook zonder bericht van de cursist, staat gelijk aan een
aanmelding voor de cursus met de daarbij behorende financiële verplichtingen.
Voor 4- tot 6-jarige cursisten is er in geval van twijfel na de eerste proefles de mogelijkheid van een
tweede proefles; deze moet binnen drie dagen na de eerste proefles worden aangevraagd.

6.

Cursisten zijn WA verzekerd.

7.

Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of andere redenen die buiten de cursist liggen,
worden zoveel mogelijk vervangen. Lukt dat niet, dan kunt u schriftelijk restitutie aanvragen:
- bij een cursusduur van 20 lesweken vanaf de derde uitgevallen les
- bij een cursusduur van 38 lesweken vanaf de vierde uitgevallen les
De restitutie wordt verleend aan het einde van het seizoen. Aanvragen van restitutie betreffende het
vorige seizoen, ontvangen na 1 september, worden niet meer in behandeling genomen. Lessen gegeven
door een vervanger worden beschouwd als gegeven door de eigen docent.

8.

Bij ziekte gaarne afmelden tussen 8.30 uur en 9.00 uur (073 – 612 62 12 of 61 25 282). Ook bij andere
verhindering graag bijtijds afmelden.

9.

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de rest van
de cursusduur. Slechts in gevallen van langdurige ziekte van de cursist met daarbij de overhandiging
van een doktersverklaring, of bij verhuizing naar een andere woonplaats kan hiervan worden
afgeweken. Dit ter beoordeling van de directie. Verzoeken dient men schriftelijk te richten tot de
directie van Zonnelicht.
Overstappen van een (jaar)cursus of lezing naar een andere cursus of lezing is niet mogelijk.
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10.

Afzegging voor het begin van een cursus:
Tot vier kalenderdagen voor het begin van de cursus wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd.
Bij afmelding minder dan vier kalenderdagen voor het begin van een cursus wordt geen geld
geretourneerd. Zie evenwel de voorgaande paragraaf.

11.

De bijdrage voor een cursus wordt per de 1ste van de maand in rekening gebracht. Dit gebeurt door
automatische incasso
Indien na aanmaning het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen
gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de
invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de lesgeldplichtige.

12.

Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen direct schriftelijk of
per email doorgeven te worden aan de administratie.

13.

Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst. De cursus gaat niet door als het minimum aantal
groepsleden niet wordt behaald. Als een groep vol zit, komen degenen die zich daarna aanmelden op
een wachtlijst te staan en hebben zij voorrang bij de eerstvolgende cursus.

14.

Er is geen automatische voortzetting van cursussen. Cursisten die hun lessen in het volgende
seizoen willen voortzetten, dienen dit voor 6 juli 2020 schriftelijk of per email te melden aan
Zonnelicht. Daarna is het mogelijk dat hun plaats door een nieuwe cursist wordt ingenomen.

15.

Cursisten die niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan, worden in een volgend(e)
cursus(jaar) niet geplaatst.

16.

In het belang van de rust in de lessen worden toeschouwers niet toegelaten. Voor belangstellenden zijn
er elk jaar van bepaalde cursussen open lessen en voorstellingen, o.a. tijdens de Open Dagen van
Zonnelicht.

17.

Zonnelicht zal zoveel mogelijk doen om diefstal te voorkomen, maar stelt zich niet aansprakelijk voor
het zoekraken van kledingstukken of instrumenten. Indien men een kledingstuk weghangt in een
openbaar toegankelijke ruimte, is het raadzaam om geen geld of waardevolle dingen achter te laten.

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

14 oktober t/m 18 oktober 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
13 april 2019
20 april 2020 t/m 1 mei 2020
21 mei 2019
1 juni 2019
13 juli 2020 t/m 24 augustus 2020

Tijdens de vakanties is het cursuscentrum gesloten.
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