
VOORWAARDEN - OPLEIDING THE MUSICAL ACADEMY 
- Indien je geselecteerd bent om de opleiding te volgen weet je dit ten laatste 5 

augustus. Je schrijft het bedrag over op onze rekening uiterlijk binnen de drie 

werkdagen. De inschrijving is pas geldig als de betaling is voldaan. Je krijgt van ons 

bevestiging. Je inschrijving geldt voor het hele schooljaar. 

- Bij annulatie van de opleiding tot 4 oktober kan ¼ van 550 euro kan terugbetaald 

worden. Bij annulatie vanaf 5 oktober 2019 zal het volledige bedrag worden 

aangerekend.  
- Er is geen proefperiode  

- Het is mogelijk om het inschrijvingsgeld in twee keer te betalen (twee keer 275 euro)  

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

- Indien je zelf ziek of afwezig is ben je er toe verplicht dit zo snel mogelijk te laten 

weten aan The Musical Academy via musicalacademy@deepbridge.be  

- Als je voor een langere periode niet in staat bent om de lessen te volgen, 

onderzoeken we samen de mogelijkheden om hierin tegemoet te komen.  

- Het deelnemen aan de lessen is op risico van de leerling. The Musical Academy 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. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal 

van jouw eigen materiaal. indien je beschadiging toebrengt aan onze gebouwen, ben 

jij daar aansprakelijk voor.  

- Wij vragen aan jou om tijdens de uren van de lessen, het gebouw niet te verlaten. 

Indien je dat wel doet, is dat op eigen verantwoordelijkheid. 

- Je bent altijd een kwartier voor de les start aanwezig zodat we om 9u stipt kunnen 

beginnen.  

- Voor promotionele doeleinden zal the Musical Academy geregeld foto’s en/of video’s 

nemen van de lessen. Indien hier bezwaar voor is dien je voorafgaand aan het 

schooljaar dat schriftelijk laten weten. 

- De leerling die deelneemt aan de lessen verklaart dat hij/zij in een goeie gezondheid 

verkeert en een sterke basisconditie heeft. 

- The Musical Academy behoudt zich het recht om de opleiding niet te laten starten, 

indien er niet voldoende inschrijvingen zijn. Je krijgt pas een betalingsverzoek als de 

opleiding van start gaat.  

- Deelnemen aan de masterclass is gratis en niet verplicht  
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