Algemene voorwaarden
De Russian School of the Arts streeft ernaar dat elk kind zich maximaal kan
ontwikkelen. De Russian School of the Arts organiseert jaarlijks diverse optredens en
tentoonstellingen.
1) De overeenkomst heeft betrekking op deelname van het opgegeven kind of de
opgegeven kinderen aan de door de school aangeboden lessen.
2) Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren met een opzegtermijn van
een volle kalendermaand.
3) Wanneer de docent van mening is dat de student onvoldoende gemotiveerd is,
kan deze na een gesprek met de ouders de inschrijving beëindigen.
4) De ouders / verzorgers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling en
voor aanvang van de tweede les te worden voldaan via elektronische overschrijving
naar IBAN: NL25 BUNQ 2205 6673 86 ten name van Russian School of Arts met
vermelding van de naam van uw kind en de opleiding waarvoor betaald wordt. Bij
een betalingsachterstand groter dan 30 dagen en een betalingsherinnering per email
wordt de toegang tot de lessen ontzegd en worden administratiekosten van 10%
van het openstaande bedrag met een minimum van € 12,50 in rekening gebracht.
Over openstaande bedragen kan de school de wettelijke rente in rekening brengen.
Uitschrijving is niet mogelijk indien er een bedrag voor gegeven lessen nog open
staat op de datum van uitschrijving.
5) In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven (zie kalender op de website). Er
wordt hierbij vanuit gegaan dat een vakantie aanvangt op een maandag en eindigt op
een zondag (dus een weekeinde na een reguliere schoolweek wordt er les gegeven).
In de periode van 1 juli tot en met 31 augustus (grote vakantie) wordt evenmin les
gegeven.
6) De eerste les wordt beschouwd als een vrijblijvende proefles. Besluit de ouder om
het kind in te schrijven, dan telt de proefles als gewone les voor de facturering.
Wanneer het kind niet ingeschreven wordt, dan is deze les gratis.
7) (Kunst)werken die tijdens de lessen gemaakt worden kunnen door de school
(t.b.v. tentoonstellingen) in eigendom behouden worden, het auteursrecht berust bij
de school.
8) De Russian School of the Arts mag foto’s van de leerling publiceren tijdens
lessen en voorstellingen t.b.v. reclame, publiciteit, website en dergelijke (behoudens
een tevoren schriftelijk ingediend bezwaar)
9) De Russian School of the Arts kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor enige schade (verlies, diefstal, letsel etc.) behoudens wanneer de schade is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van de school.
10) Bij afwezigheid van uw kind voor de reguliere les, kunt u dit aan de Russian
School of the Arts per sms (06-48156402) doorgeven.
11) De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvang van hun kinderen tijdens
tussenuren, behalve indien anders afgesproken.

