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Algemene Voorwaarden 

1. Inschrijving (proef)les 
Inschrijving van een les gaat via het online inschrijfformulier. Na de proefles ontvangt u 
een mail of u verder wilt gaan met de cursus. Bij de inschrijving verklaart u akkoord te 
gaan met de algemene voorwaarden en privacyverklaring. Voor cursisten jonger dan 18 
jaar wordt het inschrijfformulier ingevuld door een wettelijke vertegenwoordiger. Het 
inschrijfformulier kan opgestuurd worden naar administratie@jentley.nl  
 

2. Looptijd/Opzegging 
Bij inschrijving van een les ga je een abonnement voor bepaalde tijd. Dat wil zeggen tot 
het einde van het lopende cursusjaar. Mocht je tussentijds willen stoppen, is er een 
opzegtermijn van 1 maand. Indien er gerepeteerd wordt voor de eindvoorstelling is het 
fijn als de opzegging tijdig plaatsvindt i.v.m. het op maat geschreven script. Opzeggen 
van de cursus kan via administratie@jentley.nl. 
 

3. Instromen 
Instromen bij een cursus is op ieder gewenst moment mogelijk. Je betaald uiteraard pas 
vanaf de eerste gevolgde les. Stroom je dus bijvoorbeeld halverwege februari in, dan 
betaal je het aantal lessen die je vanaf dat moment gaat volgen. 
 

4. Kosten 
De cursusprijzen zijn te vinden op de website: www.jentley.nl/lesaanbod 
 

5. Betaling 
Betaling gaat op factuur. U kunt zelf kiezen of u per kwartaal, halfjaar, of jaar wilt 
betalen. 
Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Indien je in bijzondere gevallen de les (tijdelijk) 
niet meer kunt volgen, neem dan contact op om te bespreken of tijdelijk stopzetten van 
betaling mogelijk is. Bij een bijzonder geval kunt u denken aan een gebroken been, of 
langdurige ziekte.  
 

6. Lesuitval 
Als je door omstandigheden niet bij de les aanwezig kunt zijn, verzoeken wij je om dat 
tijdig door te geven via administratie@jentley.nl of via WhatsApp: 0655550597. 
Verzuimde lessen kunnen niet ingehaald worden. 
Bij lesuitval door ziekte of afwezigheid van de docent wordt gezocht naar vervanging of 
wordt de les ingehaald op een ander geschikt moment. In het geval dat dit niet mogelijk 
is, behoudt Jentley zich het recht om twee lessen per cursusseizoen uit te laten vallen in 
geval van overmacht, zonder verrekening van de contributie. 
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7. Onvoldoende inschrijvingen 
Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een bepaalde groep wordt er gekeken of 
er groepen samen gevoegd kunnen worden. Mocht de ingeschreven cursist ervoor 
kiezen om dan niet verder te gaan met de cursus, dan is er uiterard geen cursusgeld 
verschuldigd voor de rest van het seizoen. Wel voor de gevolgde lessen.  
 

8. Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden. 
Tijdens voorstellingen en in de lessen kunnen foto’s en video-opnamen voor publicitaire 
doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld de website, social 
media, of flyers. Indien je hier niet mee akkoord gaat en dus niet wilt dat jij of jouw kind 
gefotografeerd wordt, kun je dit laten weten door een mail te sturen naar 
administratie@jentley.nl onder vermelding van de naam van de leerling. 
 

9. Kortingsregeling 
Familievoordeel: Zitten er 2 of meerdere leden van een gezin, wonend op hetzelfde 
adres, bij ons op les? Dan ontvangen alle ingeschreven gezinsleden 10% korting. 
 
Betalingsvoordeel: Kiest u ervoor om de betaling van het cursusgeld per half jaar te 
doen? Dan ontvangt u 5% korting op het totaalbedrag. Kiest u ervoor om het lesgeld 
voor het hele jaar in een keer te betalen? Dan ontvangt u 10% korting.  
Let op: restitutie is niet mogelijk. 

Per cursist kan er gebruik worden gemaakt van één kortingsvorm, een combinatie van 
deze kortingsvormen is niet mogelijk Je ontvangt altijd de meest gunstige korting. 

10. Kledingrichtlijnen 
Zorg ervoor dat uw kind tijdens de musicallessen kleding aanheeft waarin makkelijk 
bewogen kan worden.  
 

11. Coronavirus 
Indien de lessen i.v.m. het coronavirus niet op locatie mogen doorgaan, wordt er gezocht 
naar een andere manier om de lessen voort te zetten. Denk hierbij aan een online les, 
video les, of verplaatsen van lessen naar een ander moment. Restitutie van het lesgeld is 
niet mogelijk, omdat de lessen wel plaatsvinden, maar op een andere manier. 
 

12. Aansprakelijkheid 
Jentley en Muziekhuis Maarheeze kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, 
diefstal of beschadiging van lijf en goed.  

 

 


