VOORWAARDEN - THE MUSICAL ACADEMY
ALGEMEEN
-

Als je ziek bent of om een andere reden niet aanwezig kan zijn, laat je dat zo
snel mogelijk weten via musicalacademy@deepbridge.be

-

Je deelname aan de lessen is op je eigen risico. The Musical Academy (TMA)
is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade, noch voor beschadigde of
verloren spullen. Je blijft voor, tijdens en na de lessen steeds verantwoordelijk
over je eigen materiaal. TMA is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging
of diefstal van jouw eigen materiaal. Indien je beschadiging toebrengt aan
onze gebouwen, ben jij daar aansprakelijk voor.

-

Je wordt door TMA verzekerd bij Opendoek en betaalt daarvoor 12€ voor +26
of 6€ voor -26-jarigen, bovenop het inschrijvingsgeld.

-

Tijdens de uren van de lessen mag je het terrein niet verlaten. Indien je dat
wel doet, is dat op eigen verantwoordelijkheid.

-

Je bent altijd een kwartier voor de les start aanwezig zodat we stipt kunnen
beginnen.

-

Voor promotionele doeleinden zal TMA geregeld foto’s en/of video’s nemen
van de lessen. Indien je dit niet wil, laat je ons dat voorafgaand schriftelijk
weten.

-

Als je deelneemt aan de lessen verklaar je dat je in een goeie gezondheid
verkeert en een sterke basisconditie hebt. Alle medische info die relevant is,
kan je in het volste vertrouwen aan je lesgever meedelen. Die informatie zal
strikt vertrouwelijk worden behandeld.

-

TMA behoudt zich het recht om de opleiding, stages, of masterclasses niet te
laten starten indien het minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald. In
dat geval krijg je het inschrijvingsgeld terug.

-

In het geval de lessen niet kunnen doorgaan omwille van omstandigheden
onafhankelijk en buiten de wil van TMA, kan de opleiding tijdelijk stopgezet
worden omwille van overmacht. Indien de omstandigheden die de overmacht
uitmaken van die aard zijn dat de opleiding definitief stopgezet moet worden,
is een terugbetaling van het inschrijvingsgeld niet mogelijk. De leerling zal een
tegoedbon ontvangen ter waarde van het restbedrag van het

inschrijvingsgeld. Deze tegoedbon kan gebruikt worden voor eventuele
volgende opleidingen of voor voorstellingen van Deep Bridge.
JAAROPLEIDING MUSICAL
-

De jaaropleiding kost 600 euro.

-

Het inschrijvingsgeld wordt standaard betaald in drie termijnen:
-

Een voorschot bij de bevestiging van 100,00 euro.

-

Een maand voor de eerste lesdatum 250,00 euro.

-

In december het saldo van 250,00 euro.

Op verzoek kan je – met uitzondering van het voorschot bij de bevestiging – ook
maandelijkse betalingen doen. Die bedragen 65,00 per maand vanaf september,
gedurende 6 maanden, telkens op de 15de van de maand; en een laatste (7de)
betaling op 15 april voor het saldo van 110,00 euro.

-

Je krijgt een korting van 25 euro per leerling uit hetzelfde gezin (ingeschreven
op hetzelfde adres). Je betaalt dus per deelnemer 575,00 euro als je met
meerdere inschrijft uit een gezin.

-

Als je geselecteerd bent om de opleiding te volgen, laten we je dat ten laatste
op 1 juni weten. Je inschrijving is pas geldig na vervollediging van het
inschrijvingsformulier en zodra de aanbetaling voldaan is. Je krijgt van ons
een bevestiging. Je inschrijving geldt voor het hele schooljaar.

-

Bij annulatie van de opleiding tot 15 september zonder geldige reden krijg je
de helft van het lesgeld terugbetaald. Bij annulatie vanaf na 15 september
2020 is 100% van het lesgeld verschuldigd. Als geldige reden gelden ziekte of
aantoonbare onmogelijkheid (ingrijpende verandering van adres bvb) om de
lessen nog bij te wonen. TMA zal dat steeds met veel zin voor rede
beoordelen.

-

Er is geen proefperiode.

-

Als één van de docenten ziek is, zal deze vervangen worden.

MASTERCLASS
-

Een masterclass kost 50 euro

-

Dit bedrag moet ten laatste bij de start van de masterclass betaald worden op
rekening van TMA.

-

Annulatie met terugbetaling is enkel mogelijk op basis van een doktersattest

-

Er zijn 2 masterclasses gratis voor de leerlingen van de jaaropleiding

STAGE
-

Een musicalstage kost 250 euro

-

Na bevestiging van je inschrijving heb je een betaaltermijn van vijf (5)
werkdagen. Indien de betaling niet tijdig ontvangen wordt, vervalt je
inschrijving en zal TMA iemand anders de kans geven om deel te nemen.

-

Indien je een andere deelnemer aanbrengt (een gezinslid, vriend of vriendin)
krijgen jullie beiden 25 euro korting. Je betaalt dan beiden 225 euro. Deze
korting is éénmalig en kan niet gecummuleerd worden als je meerdere
deelnemers aanbrengt.

-

Annulatie met terugbetaling is enkel mogelijk op basis van een doktersattest

JAAROPLEIDING DANS
-

De jaaropleiding kost 750 euro.

-

Het inschrijvingsgeld wordt standaard betaald in drie termijnen:
-

Een voorschot bij de bevestiging van 150,00 euro.

-

Een maand voor de eerste lesdatum 300,00 euro.

-

In december het saldo van 300,00 euro.

Op verzoek kan je – met uitzondering van het voorschot bij de bevestiging – ook
maandelijkse betalingen doen. Die bedragen 100,00 per maand vanaf september,
gedurende 6 maanden, telkens op de 15de van de maand.

-

Je krijgt een korting van 25 euro per leerling uit hetzelfde gezin (ingeschreven
op hetzelfde adres). Je betaalt dus per deelnemer 725,00 euro als je met
meerdere inschrijft uit een gezin.

-

Je inschrijving is pas geldig na vervollediging van het inschrijvingsformulier en
zodra de aanbetaling voldaan is. Je krijgt van ons een bevestiging. Je
inschrijving geldt voor het hele schooljaar.

-

Bij annulatie van de opleiding tot 15 september zonder geldige reden krijg je
de helft van het lesgeld terugbetaald. Bij annulatie vanaf na 15 september
2020 is 100% van het lesgeld verschuldigd. Als geldige reden gelden ziekte of
aantoonbare onmogelijkheid (ingrijpende verandering van adres bvb) om de
lessen nog bij te wonen. TMA zal dat steeds met veel zin voor rede
beoordelen.

-

Er is geen proefperiode.

-

Als één van de docenten ziek is, zal deze vervangen worden.

LESSENREEKS YOUNG ADULTS
-

De lessenreeks kost 300 euro.

-

Het inschrijvingsgeld wordt standaard betaald in drie termijnen:

-

-

Een voorschot bij de bevestiging van 100,00 euro.

-

Een maand voor de eerste lesdatum 100,00 euro.

-

In december het saldo van 100,00 euro.

Je krijgt een korting van 25 euro per leerling uit hetzelfde gezin (ingeschreven
op hetzelfde adres). Je betaalt dus per deelnemer 275,00 euro als je met
meerdere inschrijft uit een gezin.

-

Je inschrijving is pas geldig na vervollediging van het inschrijvingsformulier en
zodra de aanbetaling voldaan is. Je krijgt van ons een bevestiging. Je
inschrijving geldt voor het hele schooljaar.

-

Bij annulatie van de opleiding tot 15 september zonder geldige reden krijg je
de helft van het lesgeld terugbetaald. Bij annulatie vanaf na 15 september
2020 is 100% van het lesgeld verschuldigd. Als geldige reden gelden ziekte of
aantoonbare onmogelijkheid (ingrijpende verandering van adres bvb) om de
lessen nog bij te wonen. TMA zal dat steeds met veel zin voor rede
beoordelen.

-

Er is geen proefperiode.

-

Als één van de docenten ziek is, zal deze vervangen worden.

-

Mits voldoende inschrijvingen wordt een twee lessenreeks georganiseerd, die
zal starten in februari en zal eindigen begin mei.

