
 

 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN  
ARS MUSICA ENSEMBLEZANG ACADEMIE (AMEZA) – 2019-2020 
 
Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

i. (Stichting) Ars Musica, gevestigd te Dordrecht 
ii. AMEZA, Ars Musica Ensemblezang Academie 

iii. deelnemer: hij/zij die deelneemt aan een van de opleidingen van de AMEZA 
iv. overeenkomst: de overeenkomst tussen deelnemer en Stichting Ars Musica waarop 

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 
 
 
Aanmelding en inschrijving 

1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden, die 
onverkort deel uitmaken van de overeenkomst. 

2. Aanmelding voor opleidingen van de Stichting Ars Musica door deelnemer vindt 
plaats door middel van het (online) inschrijfformulier van AMEZA op de website 
(www.arsmusica.nl/ameza)  

3. De overeenkomst tussen Ars Musica en deelnemer treedt in werking als het 
aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en de auditie succesvol is doorlopen. 

4. Uiterlijk zeven (7) dagen voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer 
informatie over de praktische gang van zaken (lesplaats, lestijden, jaarrooster). 

5. Het collegegeld dient voor aanvang van de opleiding te zijn overgemaakt op het 
daarvoor bestemde rekeningnummer. Desgewenst kan het collegegeld in vier 
(gelijke) termijnen worden betaald. Pas zodra de betaling is ontvangen, is 
inschrijving definitief. 

6. Ars Musica behoudt zich het recht voor een opleiding niet door te laten gaan 
indien het aantal inschrijvingen achterblijft bij de verwachtingen. Indien dit het 
geval is, ontvangt de deelnemer hierover tijdig bericht. Reeds betaalde bijdragen 
worden in dat geval volledig gerestitueerd. 

7. Deelnemer kan tot veertien (14) dagen voor de start van de opleiding zijn of haar 
deelname aan een opleiding annuleren. Indien er na de uiterste 
annuleringsdatum afgezegd wordt, dient het volledige collegegeld betaald te 
worden. 

8. Annulering vindt schriftelijk of per mail plaats aan Ars Musica 
(ameza@arsmusica.nl en dient bevestigd te worden door Ars Musica.  
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Verzuim en tussentijds beëindigen 

1. Wanneer een deelnemer uit eigen beweging de opleiding voortijdig onderbreekt 
(annuleert), is hij het volledige collegegeld verschuldigd. 

2. Indien een deelnemer als gevolg van langdurige ziekte of langdurige blessure 
verhinderd is deel te nemen aan de opleiding, dient hij dit schriftelijk of per mail 
kenbaar te maken aan (de studiecoördinator van) AMEZA, ameza@arsmusica.nl . Ars 
Musica heeft dan de mogelijkheid een deel van het lesgeld te restitueren en kan de 
deelnemer verzoeken een schriftelijk bewijs, zoals bijv. een doktersverklaring of een 
overlijdensverklaring, te overleggen. Het bestuur van Ars Musica beoordeelt of het 
verzoek gehonoreerd wordt. 

Opleiding 

1. Om toegelaten te worden tot de opleiding Ensemblezang I is deelnemer niet 
ouder dan 39 jaar bij aanvang van de opleiding. Dispensatie kan worden 
aangevraagd als deelnemer ouder dan 39 jaar is en nog steeds de ambitie én 
leerbaarheid heeft om de gewenste opleiding te volgen. 

2. Vrijstelling van de muziektheoretische vakken, die onderdeel uitmaken van de 
opleiding, kan worden verleend als deelnemer een diploma van een 
conservatorium heeft én de auditie een positief beeld geeft over de aanwezige 
kennis. In dat geval wordt collegegeld in mindering gebracht. 

3. De bijeenkomsten vinden plaats op de data en tijden conform het rooster, zoals 
dat vermeld staat op de website. 

4. Indien een of meerdere lessen wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte 
van de docent) niet door kunnen gaan, zijn twee oplossingen mogelijk: 

a. de geplande lessen worden gegeven door een andere docent, op dezelfde 
plaats en tijd als in het rooster vermeld; 

b. de geplande les wordt zo spoedig mogelijk ingehaald op een in overleg 
met de deelnemers vast te stellen datum.  

 
5. Een deelnemer die verhinderd is een of meerdere lessen te volgen, informeert 

hierover tijdig de studiecoördinator (ameza@arsmusica.nl). Op jaarbasis dient 
tenminste 80% van de lessen gevolgd te zijn. 

6. Een deelnemer geeft twee vocale presentaties per opleidingsjaar, die als 
toetsmoment gelden. Per opleidingsjaar zijn ook twee muziektheoretische 
toetsen. 

7. Voor de examens wordt een vast bedrag per deelnemer per opleidingsjaar in 
rekening gebracht. 
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8. Ten behoeve van de ensemblezanglessen zal kosteloos een reader met 
repertoire worden verstrekt. Aan te schaffen literatuur ten behoeve van de 
muziektheoretische lessen komt voor rekening van de student. Desgewenst kan 
de literatuur via AMEZA worden gekocht.  

9. Aan eventuele getuigschriften van AMEZA zijn (nog) geen wettelijke 
bevoegdheden en/of rechten verbonden. 

Aansprakelijkheid 

1. Tijdens alle activiteiten van AMEZA, zowel direct als indirect, is de deelnemer 
aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, 
eigendommen en gebouwen van derden, alsook aan personen, ook indien er 
geen sprake is van opzet.  

2. AMEZA is te gast bij Driestar Educatief te Gouda. Deelnemers gedragen zich 
correct en gaan respectvol met de eigendommen op de locatie om. 

3. Ars Musica is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van 
eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak 
ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.  

4. Ars Musica is niet aansprakelijk voor onkosten die gemaakt worden tijdens het 
reizen naar en van (geannuleerde) activiteiten, zoals parkeerkosten, reiskosten of 
verblijfskosten. 

Privacy 

1. Om de inschrijving van de deelnemer te verwerken worden de 
persoonsgegevens van de deelnemer opgenomen in de administratie van Ars 
Musica. De Stichting behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze 
nooit verstrekken aan andere personen of organisaties.  

2. Ars Musica stuurt een deelnemerslijst met woonplaats, e-mailadres en 
telefoonnummer naar alle deelnemers. Als je dit niet op prijs stelt, laat het ons 
dan weten (ameza@arsmusica.nl). 

3. Alle informatie van persoonlijke aard en de artistieke producten die de cursist 
tijdens de opleiding inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld 
met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de 
betreffende deelnemer. 

4. Deelnemer geeft AMEZA en/of Ars Musica toestemming voor het gebruik van 
foto’s, gemaakt tijdens de activiteiten, ten behoeve van de website, sociale 
media of andere promotiedoeleinden. 



 

 

5. Als deelnemers niet gefotografeerd willen worden, dan wordt dit gerespecteerd. 
Ars Musica gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen.  

6. Ars Musica hanteert de code AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 

 

 


