ALGEMENE VOORWAARDEN vzw POP-EN ROCKATELIER GROOVE#ALL

Je hebt je ingeschreven in ons Vzw Pop-en Rock Atelier. Om je sessies, maar ook die van de
begeleiders zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal belangrijke zaken
vooropgesteld:

Inschrijving: uitsluitend via de website: www.groovehall.be
Je krijgt een login en paswoord. Na inloggen krijg je alle lessenroosters te zien waar je een keuze kan
maken van dag en de nog vrije uren voor instrumenten/ zang/samenspel. Je krijgt nadien een
bevestiging van je inschrijving en een uitnodiging tot betaling. Na betaling krijg je nog een bevestiging
van definitieve inschrijving. Heb je niet betaald na het verstrijken van de betaaldatum, komt je plaatsje
terug vrij.
Bij de inschrijving vragen we je persoonlijke gegevens. Belangrijk is je telefoonnummer of Gsm
nummer op te geven waar we je zeker kunnen bereiken. Dit kan soms nodig zijn om je te verwittigen
indien de sessie niet zou doorgaan of de begeleider bv. ziek zou zijn.
Gelieve eveneens je E-mail adres (het juiste) te vermelden. We versturen belangrijke info per email
zoals activiteiten die doorgaan in ons Atelier enz.
Bij je inschrijving krijg je een mapje waarin steekt: ficheblad met je uur van les en lokaal en
telefoonnummer van je begeleider, nuttige info, blad met de geziene leerstof en voorbereiding van je
volgende les, een vb van partituurbladen en tabbladen, de kalender met les- en verlofdagen en het na
te leven reglement van ons atelier Groovehall. Gelieve dit mapje telkens mee te brengen naar je
sessie.

Formules:
- Individuele sessie
- Samenspel
Prijzen: zie website http://www.groovehall.be

Inschrijving en Sessies:
Na de inschrijving en betaling zal je via E-mail bevestiging krijgen van je sessiedag, uur, begeleider en
lokaal.
Een individuele sessie duurt 25 minuten. Kom je te laat, dan verlies je de minuten die je te laat bent en
mag de volgende cursist op zijn normaal uur aan zijn sessie beginnen.
Vanaf het moment van je inschrijving en onze bevestiging ben je verantwoordelijk voor de betaling van
je sessies. Je staat dan ingeschreven in ons uurrooster en bij je begeleider. Kom je niet opdagen, dan
blijf je verantwoordelijk voor de betaling van je sessies.

Betaling:
Uitnodiging tot betaling gebeurt via E-mail

Jouw sessie:
Bij aankomst in ons Pop-en Rock Atelier ga je naar je klaslokaal. Als het uur van je sessie gekomen is
mag je gerust even op de deur kloppen en de begeleider verwittigen dat je er bent. Blijf niet wachten
voor de deur, want dit zijn jouw verloren sessieminuten. Eenmaal in je lokaal zal de begeleider bij
wie je les volgt je de aanwezigheidslijst laten ondertekenen. Je zet je handtekening naast jouw naam.
Dit is noodzakelijk om je aanwezigheid te bevestigen, de begeleider correct te betalen maar ook om je
verzekering te garanderen indien er een ongeval zou plaatshebben.

Afwezigheden cursisten:
Bij inschrijving krijg je een blad met de data waarop er sessie gegeven word. De weken en vakanties
komen overeen met de weken van het schooljaar.
Alle afwezigheden worden aangerekend en je betaalt voor je sessie.
Er kan zich een ernstige situatie voordoen en je bent gedurende lange tijd afwezig.
Dit zal samen met het bestuur besproken worden.

Afwezigheden begeleiders:
Een begeleider kan ook afwezig zijn door ziekte of overmacht.
In dat geval zullen wij trachten een vervangbegeleider voor jou te voorzien.
Is dit niet mogelijk, bellen we jou op en gaat de sessie niet door. Je krijgt dan een vervangsessie op
later tijdstip.

Verzekering:
De cursisten worden door vzw Pop-en Rock atelier Groove#All gratis verzekerd via een
ongevallenverzekering. Deze verzekering vergoedt eigen lichamelijk letsel maar geen stoffelijke
schade (schade instrumenten en materiaal).

BELANGRIJK
ORDE EN DISCIPLINE








Cursisten dienen zich binnen het Atelier te schikken naar de wensen van de begeleider en/of
aanwezig bestuurslid.
Het is verboden te roken, alcohol en drugs te gebruiken in ons Atelier.
Het kan niet dat de sessies verstoord worden door ongemotiveerde cursisten.
Ook in de gangen moet rust en stilte heersen. Dit uit respect voor alle andere cursisten en
begeleiders aanwezig in het gebouw.
Moedwillige schade aan lokalen, instrumenten of ander materiaal wordt op kosten van de
betrokkene hersteld of vervangen.
De klaslokalen dienen netjes gehouden te worden. Gooi je afval in de voorziene vuilbakjes.
Dit geldt eveneens voor het gebruik van de toiletten.

LET’S GROOVE ALL !

