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Inschrijving  
Inschrijving bij SING IT vindt plaats door indienen van een ingevuld aanmeldingsformulier of een aanmelding 
via mail/app/online. Met de aanmelding verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te 
voldoen aan Audioshape. Indien de cursist om wat voor reden dan ook niet langer de cursus wil of kan volgen 
bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte ) het cursusgeld. Audioshape kan wegens sociale 
redenen onverplicht tot een dergelijke restitutie besluiten.  
Indien er onvoldoende deelnemers zijn om de lessen door te laten gaan of de cursus vol is, wordt de cursist 
op volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Deelname aan de lessen geschiedt geheel voor risico 
van de cursist. Audioshape kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren of beschadigde goederen 
of anderszins. 
 

Contractduur  
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 lesjaar en zal na afloop van dat lesjaar 
stilzwijgend overgaan op het volgende lesjaar, tenzij de overeenkomst wordt gewijzigd of beëindigd. Tijdens 
de schoolvakanties van het  basisonderwijs en op de wettelijk vastgestelde vrije feestdagen wordt er geen les 
gegeven. 
 

Opzegging 
De opzegtermijn is één maand voor de vocal group SING IT! Together en twee maanden voor SING IT! Zangles 
ingaande op de eerste van de maand volgend op de opgezegde datum.  
Bij opzegging vindt een eindafrekening plaats. Het kan dus zijn dat er na deze datum van uitschrijving nog een 
bedrag afgeschreven. Er wordt in geen geval restitutie verleend.   
 
 

Betalingsvoorwaarden 
Betaling van het lesgeld kan in één keer voorafgaand aan de eerste les of middels gelijke termijnen op 
incassobasis. Dit bedrag is het totaal van de kosten gedeeld door het aantal termijnen, en is dus elke maand 
gelijk. Bij eerste inschrijving worden eenmalig  € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien 
betaling  van het lesgeld niet binnen twee weken na de eerste herinnering wordt voldaan, wordt er € 7,50 
administratiekosten in rekening gebracht. Indien de cursist in gebreke blijft van betaling of wangedrag 
vertoont kan Audioshape de cursist uitsluiten van verdere deelname en hem/haar de toegang tot de lessen te 
ontzeggen. Dit laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet. Audioshape is voorts gerechtigd 
ingeval van niet betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door een niet betaling 
veroorzaakt zijn of worden te vorderen. 
 

Absentie 
Gemiste lessen door de cursist kunnen niet worden ingehaald.  Afmelding voor een les kan per email aan 
info@singitzangles.nl of per telefoon 06-21287932. Bij ziekte van de docent wordt een inhaaldatum gepland 
of wordt/worden er online lessen beschikbaar gesteld. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM dus bij 
verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij 
hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping) mag je de les niet volgen. 

 

Overmacht 
In geval van omstandigheden of oorzaken die niet redelijkerwijze binnen de macht van de onderneming 
liggen zoals pandemieën, epidemieën en quarantaines vervallen de fysieke bijeenkomsten en worden de 
lessen/optredens en andere samenkomsten vervangen door een online aanbod.  
 
Wijzigingen 
Audioshape behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden en lestijden, ook tijdens 
de cursus aan te passen. Met deze voorwaarden komen alle eerdere algemene voorwaarden te vervallen.  
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