
A Different Tune – muziekschool
IBAN: NL24RABO0143162020 / Bic code: RABONL2U

Inschrijfformulier cursus schooljaar 2021 – 2022

Gegevens cursist

Naam

Adres

Postcode/Woonplaats

Telefoonnummer

Email adres

Geboortedatum

Startdatum cursus 

Cursist is op 1 september 2019:

O jonger dan 21 jaar en volgt Voice-Lab! – 5 lessen: € 200,- (vrij van btw)

O ouder dan 21 jaar en volgt Voice-Lab! – 5 lessen: € 242,- (incl. btw)

O Betaling in twee termijnen. Na betaling van de eerste termijn is de cursusplaats 
gereserveerd. Er geldt een verplichting om de tweede termijn te betalen.

Ondergetekende (bij leerlingen onder de 18 jaar, moet dit de ouder of verzorger zijn) verklaart zich 
akkoord met de voorwaarden. Lees de voorwaarden aandachtig door!

Datum + handtekening betalingsplichtige:                  …..........................................



A Different Tune – muziekschool
KvK nr.: 20154434
Btw.nr.: 822459826

Tarieven en voorwaarden schooljaar 2021 / 2022

Door tekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist/betalingsplichtige zich akkoord
met onderstaande voorwaarden. Lessen kunnen pas starten na ondertekening en ontvangst

van het inschrijfformulier.

Peildatum is 1 september 2021: is de leerling op die datum nog geen 21 jaar, dan geldt het tarief 
voor 'tot 21 jaar' voor het hele schooljaar. 

Na betaling van het lesgeld is de cursusplaats gereserveerd. 

Lesgeld dient vooraf overgemaakt te worden op rekeningnummer NL24RABO 01431 62020, met 
vermelding van voor- en achternaam van de betreffende leerling. 

De lessen zijn op een vooraf afgesproken tijd. De betalingsverplichting geldt voor de 
gereserveerde tijd; in principe kunnen lessen niet verzet worden. Voor door de leerling afgezegde
lessen geldt géén restitutieregeling.

Mocht door overmacht een les niet door kunnen gaan, dan wordt deze achteraan de cursus 
gegeven. Mocht cursist daar niet bij aanwezig kunnen zijn, dan wordt een privéles afgesproken, 
waarvoor geen extra kosten berekend worden.

Privacy: Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om relevante informatie uit te wisselen en 
uitsluitend gedurende de periode dat U of een van uw gezinsleden klant is bij A Different Tune. 
Inschrijfformulieren worden 7 jaar bewaard, voor het geval we controle van de belastingdienst 
krijgen. Gegevens worden NOOIT aan derden verstrekt en na 7 jaar zorgvuldig vernietigd.

Belangrijke informatie is te lezen op www.adifferenttune.nl.


