BOURDON
Hogeschool voor Muziek
INSCHRIJFFORMULIER HAFABRA CURSUSJAAR 2022/2023

Achternaam

:................................................................................................................

Voorletters

:......................

Voornaam

:.........................................................................................

Geboortedatum

:...............................................

Geboorteplaats

:……………………………………

Adres

:.................................................................................................................

Postcode en plaats

:..................................................................................

E-mail

:……………………………………..

Telefoon

thuis

:...................................................

werk :...................................................
schrijft zich in voor
opleiding directie hafabra
directie A

betaling :

directie B

betaling :

directie C1 en C2
betaling per jaar:

€ 2235,- ineens, incl. 21 % btw € 387,90
twee termijnen van € 1123,55 incl. 21 % btw € 195,€ 3143,90 ineens, incl. 21 % btw € 545,65
vier termijnen van € 795,- incl. 21 % btw € 138,€ 3143,90 ineens, incl. 21 % btw € 545,65
vier termijnen van € 795,- incl. 21 % btw € 138,-

Ondergetekende is bekend met de algemene voorwaarden.
Plaats

Datum

Handtekening

ALGEMENE VOORWAARDEN
aanmelding
Wanneer u het aanmeldingsformulier ondertekend opstuurt, bent u ingeschreven als cursist en
verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld voor een heel jaar.
Het cursusjaar loopt van 1 september tot 1 juli.
Ruim voor aanvang van een opleiding ontvangt u een jaarrooster.
opzegging
U meldt zich aan voor een heel cursusjaar en bent ook verplicht om het cursusgeld van een heel
jaar te betalen. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Een uitzondering kan worden gemaakt in
geval van langdurige ziekte of andere calamiteiten.
betaling
U krijgt rekeningen toegestuurd volgens de betalingswijze zoals u die op het
aanmeldingsformulier hebt vermeld.
Wie het cursusgeld in één keer betaalt, ontvangt de rekening begin september.
Wie in twee termijnen betaalt, ontvangt rekeningen per 1 september en 1 februari.
Verwacht wordt dat een rekening binnen twee weken wordt voldaan; zo niet dan volgt een
herinnering. Wanneer dan nog niet binnen twee weken is betaald, volgt een nieuwe rekening
vermeerderd met € 25,- administratiekosten.
verhindering
Wanneer u verhinderd bent een lesdag of een deel van een lesdag te volgen, is inhalen van de
lessen niet mogelijk. Wel zullen de docenten u vertellen wat er op de lesdag is behandeld en welke
opdrachten er zijn gegeven.
Wanneer een docent is verhinderd, zal de les – in overleg met de cursisten – op een andere dag
worden ingehaald of door een collega worden gegeven.

