Inschrijfformulier Popschool Parkstad
Groepscursussen Seizoen 2020-2021
www.popschoolparkstad.nl
p/a Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Robin Zalm:
06-26096638
Kristy Hollands: 06-15317831
info@popschoolparkstad.nl
De Cursist:
Naam & Voornaam.......................................................................□ Man / □ Vrouw
Adres.............................................................................................
E-mail adres..................................................................................
Postcode & Woonplaats................................................................
GSM cursist......................................telefoon....................................Geb.Datum........................
Gegevens Betalingsplichtige:
(Bij minderjarigheid moet getekend worden door 1 van de ouders / voogd / verzorgers)
Naam & Voornaam.......................................................................□ Man / □ Vrouw
Adres............................................................................................
E-mail adres.................................................................................
Postcode & Woonplaats................................................................
GSM ouders/voogd etc...................................Telefoon.thuis...........................................
Ik wil graag les / cursus:…………………………………Docent:…………..................
Voorkeur dag en tijdstip:1:………………………………2:……………………………
Inschrijving geldt voor:
◊ Oriëntatie cursus: individueel……………………of in een groep:………………………………
◊ Bandcoachig 10 weken:………………………… 20 weken……………………………………..
◊ Musical en theater: …………………………….
◊ Groeps zangles: …………………………….
Wijze van betaling zal geschiede door eenmalige overboeking t.n.v.
Popschool Parkstad Postbank ING
Onder 21 jaar: Bank: NL79 INGB 0004 7131 86
Boven 21 jaar: Bank: NL 25 INGB 0007 4391 79
OVV: naam cursist en docent
Het cursusgeld dient vóór elke nieuwe lesmaand te worden overgemaakt !
Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met het regelement van de Popschool
Datum............................................... Handtekening...........................................................................
( Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen)

Reglement Popschool Parkstad
Cursusduur:
Inschrijving is voor de duur van opgegeven aantal weken / cursusduur. Bij tussentijdse schriftelijke
opzegging blijft de betalingsverplichting voor deze periode gehandhaafd. Het seizoen loopt van
september tot en met augustus. Dat geldt ook voor de betaling van lesgeld incl.vakantie periode
Lessen + lesduur + tarieven:
 Oriëntatiecursus voor 10 wk individueel of per groep. Individueel half uur p.wk.
€ 150,- of groep een uur p.wk. € 150,- Te besteden binnen 3 mnd m.u.v. vakantie.
 Bandcoaching voor 10 wk of 20 wk € 10,- per les, duur 1 uur. Kost € 10,- p.les
 Groeps zangles 45 min per les € 8,00 ( boven 21 jr 21 % btw van toepassing)
Wijze van betaling zal geschiede door eenmalige overboeking t.n.v.
Popschool Parkstad Postbank ING
Onder 21 jaar: Bank: NL79 INGB 0004 7131 86
Boven 21 jaar: Bank: NL 25 INGB 0007 4391 79
OVV: naam cursist en docent
Het cursusgeld dient vóór elke nieuwe lesmaand te worden overgemaakt !
Wanneer er sprake is van een betalingsachterstand wordt, na herhaaldelijk betalingsverzoek, de
cursist van deelname aan de cursus uitgesloten. De betalingsverplichting vervalt echter niet!
Afmelden les / vakantie regeling:
De cursist meldt zich minimaal 24 uur van tevoren af bij de docent of Popschool. Anders vervalt
de les. Niet gevolgde lessen kunnen NIET worden ingehaald !! De betalingsverplichting vervalt
echter niet ! Leskaart leerlingen: Max 2 x afzeggen mét geldige reden zonder dat de les vervalt.
De lessen zijn het hele jaar door met uitzondering van het volgende vakantie rooster:
 Herfst vakantie
1 week
 Kerst vakantie
2 weken
 Carnavals vakantie
1 week
 Mei vakantie
2 weken
 Zomer vakantie
6 weken
 Pasen / hemelvaart en pinksteren
(vakantierooster staat vermeld op de website www.popschoolparkstad.nl)
Verhindering docent:
Bij verhindering van de docent zal geprobeerd worden een vervanger te regelen of om een andere
afspraak te maken met de cursist, zodat de les alsnog kan worden ingehaald.
Bij uitval van de les voor de cursist, zal het lesgeld van deze les op uw rekening worden gerestitueerd.
* wijzigingen voorbehouden.

