Inschrijven:
De aanmelding vindt schriftelijk plaats middels het invullen, ondertekenen en inzenden/ mailen van
het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is te verkrijgen via
www.slagwerkschool.nl Indien de leerling bij begin van het cursusjaar de leeftijd van 18 jaar nog
niet heeft bereikt, dient de ondertekening door de ouder(s) of verzorger(s) te geschieden.
Plaatsing:
Plaatsing geschiedt in volgorde van inschrijvingsdatum. Na inschrijving ontvangt u, per e-mail,
verdere informatie. Drumfactory behoudt zicht het recht inschrijvingen te weigeren op grond van
wettelijke bepalingen. Indien de cursus geen plaatsingsmogelijkheden biedt krijgt u hierover
bericht.
Correspondentie:
Alle correspondentie zal plaatsvinden via e-mail.
Overeenkomst/Inschrijfformulier:
Het inschrijfformulier is tevens de overeenkomst die u met Drumfactory overeenkomt. Het 1e en
2e jaar zal bestaan uit basisjaren daarna worden specifieke modules toegevoegd. De inschrijving
geldt voor 1 volledig cursusjaar, zie duur cursusjaar, en wordt aan het eind van de contractdatum
automatisch, stilzwijgend, met een jaar verlengd, met een opzegtermijn van 3 maanden voor het
einde van de contractdatum. Opzegging dient per email te geschieden. Door ondertekening van het
aanmeldingsformulier bevestigt de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord te gaan
met de algemene voorwaarden.
Lesgroep:
Elke leerling heeft 15, 20 of 30 minuten privéles.
Duur cursusjaar:
Het cursusjaar begint in september en eindigt in juni of juli van het daarop volgende jaar. In
genoemde periode heeft de leerling recht op 35 lessen. Deze lessen zullen 1 maal per week worden
verzorgd. Voor uitzonderingen zie rubriek “afwezigheid docent”.
Afmelden:
Middels ondertekening van de overeenkomst verbindt u zich voor 1 seizoen aan Drumfactory met
stilzwijgende verlenging voor daarop volgend seizoen. Tussentijdse beëindiging van de lessen met
restitutie van lesgelden is niet mogelijk. (zie ook rubriek: overeenkomst/inschrijfformulier)
Afwezigheid docent:
Indien, door toedoen van Drumfactory, lessen uitvallen, zullen deze op een nader te bepalen
tijdstip worden ingehaald. In deze situatie kan het voorkomen dat betreffende leerling 2 lessen in
een en dezelfde week geniet. In te halen lessen kunnen ook in de vakanties plaatsvinden. Het
tijdstip waarop de inhaallessen plaatsvinden, vindt altijd plaats in onderling overleg tussen de
leerling en docent.
Betalingscondities:
Het tarief voor geldend seizoen vindt u op het inschrijfformulier.

