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1. Inschrijven, tussentijds inschrijven en opzeggen (jaar)cursussen
en activiteiten
1.1. Algemeen
1.1.1. U meldt zich aan voor een cursus of activiteit door middel van inschrijving.
1.1.2. Wij verlengen de jaarcursussen muziek, dans en musical jaarlijks automatisch,
tenzij u schriftelijk voor 1 augustus opzegt door een bericht te sturen naar:
muziek@mdmvught.nl of aan dans.musical@mdmvught.nl
1.1.3 Tussentijds opzeggen is mogelijk per maand. Cursusgeld is verschuldigd tot en met
de maand waarin de opzegging plaatsvond.
1.1.4. Bij andere cursussen en activiteiten staat de duur vermeld bij de inschrijving en is
tussentijds opzeggen niet mogelijk.
1.1.5. Zodra de inschrijving bevestigd is en daarmee de cursus definitief doorgang vindt,
is de inschrijving definitief.
1.1.6. De inschrijving kan alleen worden bevestigd als het inschrijfformulier volledig en
naar waarheid is ingevuld en een incassomachtiging is verstrekt aan MDM Vught.
1.1.7. Er kunnen maximaal 2 lessen bij een jaarcursus door MDM Vught afgezegd worden
door ziekte van de docent of zwaarwegende reden van de docent bekend bij het bestuur
van MDM, zonder restitutie van lesgeld of inhaalverplichting. Bij extreme
weersomstandigheden (bijvoorbeeld code rood bij ernstig winterweer, extreme hitte, een
epidemie of pandemie of regelingen van de overheid) kunnen de lessen, uit
veiligheidsoverwegingen worden afgezegd zonder restitutie van het lesgeld. Dit gaat
altijd in overleg met het bestuur van MDM.
1.1.8. Voor een jaarcursus kunt u zich op elk moment van het jaar inschrijven. U betaalt
dan cursusgeld vanaf de maand waarin voor de eerste keer aan de cursus wordt
deelgenomen. Bij jaarcursussen wordt per maand geïncasseerd. Korte cursussen en
lessen met een strippenkaart worden in een keer betaald. Hierbij is geen termijnbetaling
mogelijk. Tussentijds opzeggen van een korte cursus is niet mogelijk.
1.1.9. Inschrijving is persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Minderjarigen kunnen zich
alleen inschrijven met toestemming van een ouder/voogd.
1.1.10. Bij het inschrijven machtigt u MDM Vught door middel van een incassomachtiging
via ons inschrijfformulier.

1.1.11. Als incasso van het cursusgeld niet mogelijk blijkt of wordt gestorneerd ontvangt
u hiervan bericht. U dient dan zelf het lesgeld over te maken op de rekening van MDM
Vught. Dit lesgeld dient binnen één week na het bericht hierover te zijn voldaan.
1.1.12. Bij uitblijvende betaling zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten
volledig voor rekening van de cursist. Bij achterstallige betaling kan MDM Vught een
cursist de toegang tot de cursus ontzeggen.

2. Kortingsregelingen
2.1. Wedstrijdteams – Dans
2.1.1. Leerlingen die meedoen aan een Wedstrijdteams dans mogen zonder extra kosten
meedoen aan één reguliere danscursus. Dit kan alleen als ze bereid zijn wekelijks de
lessen te volgen.

2.2. Gezinskorting – Dans & Musical
2.2.1. Worden er binnen een gezin meerdere cursussen (reguliere dans en/ of musical)
afgenomen, dan heeft u recht op korting. Te weten: 10% korting op de tweede cursus
(exclusief BTW), 20% korting op de derde cursus (exclusief BTW) en 30% korting op de
vierde en volgende cursussen. De korting wordt verrekend op het laagste cursusbedrag.
2.2.2. Korte cursussen, de MDM Wedstrijdteams en de MDM Masterclasses zijn
uitgesloten van deze kortingsregeling.
2.2.3. Als meerdere kinderen binnen uw gezin lessen volgen en u gebruik wilt maken van
deze kortingsregeling, stuur dan een e-mail naar dans.musical@mdmvught.nl met daarin
de volgende gegevens:
- Naam/namen van uw kind/kinderen die cursussen Dans en/of Musical volgt/volgen.
- Per kind noteert u de cursuscode(s) van de te volgen cursus(sen) Dans en/of Musical.
2.2.4. Als er binnen uw gezin maar één kind meerdere cursussen dans en/of musical
volgt, hoeft u verder niets te doen.
2.2.5. Er kan maar één van bovengenoemde kortingsregelingen van toepassing zijn.
2.3. Meer armslag bij een minimuminkomen – Muziek, Dans & Musical
Wij willen iedereen zoveel mogelijk laten meedoen aan en genieten van allerlei
activiteiten. Mensen met beperkte financiële middelen kunnen een beroep doen op
Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/vught) en het Jeugdfonds Sport en Cultuur
(www.jeugdcultuurfonds.nl).

3. Hoogte bedrag en BTW
3.1. Bedrag (jaar)cursus
Het bedrag van de (jaar)cursus of activiteit staat vermeld bij de inschrijving. Het bedrag
van de cursus is bij muziek exclusief lesmateriaal en bij Dans & Musical inclusief
lesmateriaal.

3.2. BTW
Alle genoemde cursusprijzen voor volwassenen (vanaf 21 jaar) zijn inclusief BTW. Voor
de in de overzichten genoemde leeftijden geldt als peildatum 1 augustus van het
betreffende cursusjaar.

4. Onvoldoende inschrijvingen op cursussen
MDM Vught kan een (jaar) cursus of activiteit annuleren als er onvoldoende
inschrijvingen zijn.
Mocht dit gedurende het seizoen zijn dan wordt er met de coördinator naar een passende
oplossing gezocht. Een lesmaand wordt altijd afgerond. Een dans of musical les gaat
definitief door bij inschrijving van tenminste 6 leerlingen.

5. Wachtlijst
Bij een te groot aantal inschrijvingen voor een cursus maakt MDM Vught een wachtlijst.
De groepsgrootte wordt bepaald door MDM Vught. Mocht de cursus vol zijn, wordt u
hierover altijd geïnformeerd.

6. Wedstrijdteams Dans en rollen in Musicals
6.1. Wedstrijdteams
Stichting MDM Vught heeft een aantal Wedstrijdteams. Deze Wedstrijdteams worden
samengesteld door middel van audities. De docenten bepalen de samenstelling van deze
teams.
6.2. Rolverdeling Musical
De docenten verdelen binnen de musicallessen de rollen naar hun beste inzicht.

7. Fotografie en video-opnamen voor publicitaire doeleinden
Tijdens cursussen en evenementen kunnen foto's en video-opnamen voor publicitaire
doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website,
social media, brochures, folders, flyers, dag- en weekbladen. Uiteraard gaan we zeer
zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. We gaan ervan uit dat je bij inschrijving hiermee
akkoord gaat. Wil je dat niet, dan kun je voorafgaand aan de cursus schriftelijk bezwaar
aantekenen bij MDM Vught. Stuur een e-mail naar info@mdmvught.nl en vergeet hierbij
niet de naam van de cursist en de naam van de cursus te vermelden.
Tijdens de cursussen en evenementen is het voor derden niet toegestaan foto’s en videoopnamen te maken. Slechts bij toestemming van betrokkenen mag hiervan gebruik
gemaakt worden. Bij cursisten onder de 18 jaren oud dient de wettelijke
vertegenwoordiger van deze cursist toestemming te geven.

8. Privacy statement
In het kader van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) informeren we
je dat MDM Vught je gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer,
opneemt in een gegevensbestand. We gebruiken de gegevens in onze administratie.
Soms gebruiken we de gegevens voor het versturen van nieuwe informatie rondom
(jaar)cursussen en/of activiteiten. Als je deze digitale informatie niet wilt ontvangen kun
je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@mdmvught.nl. Uiteraard verstrekt
MDM Vught geen gegevens aan derden. Ons uitgebreide privacy statement vind je op
onze website: www.mdmvught.nl.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Wijzigingen
MDM Vught behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma, inhoud van de
cursus, prijzen, alsmede in het docententeam aan te brengen.
9.2. Aansprakelijkheid op materieel gebied
MDM Vught kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor vermissing,
diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen (kledingstukken, lesmateriaal en
instrumenten) van cursisten en/of derden of andere ongelukken op materieel gebied.
9.3. Aansprakelijkheid letselschade
MDM Vught is niet aansprakelijk voor enig letsel voor, tijdens of na deelname aan onze
cursussen. Binnen de gebruikte ruimten gelden regels voor jouw veiligheid en die van
onze docenten en medewerkers.
9.4. Toegebrachte schade
Toegebrachte schade aan lokalen, zalen, materiaal e.d. door cursisten zal verhaald
worden op de cursist of, in geval van minderjarigheid, op ouders/voogd/verzorgers.
9.5. Meer informatie
Voor meer informatie of vragen hierover kun je terecht bij je docent of de coördinator.

10. Slot
Het bestuur, de coördinatoren en docenten van MDM Vught behouden zich het recht voor
af te wijken van de op de website vermelde informatie. In gevallen waarin deze
algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van MDM Vught. Voor meer
informatie, complimenten of klachten kun je ons een bericht sturen via
info@mdmvught.nl.

