
 

 

 
 

Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door inlevering van een volledig ingevuld en door de betaling plichtige 
ondertekend inschrijfformulier bij Jan Hendricks - Teramang. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en wordt per rekening gefactureerd samen met de eerste afgenomen cyclus. 
Na inschrijving is de ingeschrevene betaling plichtig. Bij minderjarige cursisten is de betaling plichtige een van 
de ouders/verzorgers. 

 

Betaling van het cursusgeld ad € 125,00* dient te geschieden op de volgende manieren: 

• Ineens d.m.v. overschrijving, binnen 8 dagen na ontvangst factuur op rekeningnummer  

NL86 KNAB 0255 3758 83 t.n.v. Teramang o.v.v. het factuurnummer en naam cursist 

 

• Ineens  d.m.v. het bedrag in contanten te voldoen aan de docent, vòòr aanvang van de tweede les van elke 

lescyclus 

Termijnbetaling van lesgelden is niet mogelijk. 

Wanneer de cursist besluit om les te blijven nemen na de tiende les van de eerste cyclus, wordt er voorafgaand aan 
elke volgende cyclus een factuur in rekening gebracht tot schriftelijke wederopzegging door cursist. Hiervoor geldt 
een opzegtermijn van één maand. 

Bij niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten  
– gemaakt met betrekking tot invordering van het verschuldigde cursusgeld – voor rekening van de betaling 
plichtige. 

 

De lestijden staan vermeld op de website www.teramang.net onder het kopje ‘lessen’,  Indien een cursist om 
bepaalde redenen een les niet kan bijwonen, dient dit per e-mail of telefoon 12 uur voorafgaand aan de les 
kenbaar te worden gemaakt bij Teramang; er kan geen aanspraak worden gemaakt op vermindering van 
cursusgeld. 

  

Indien wegens ziekte / afwezigheid van de docent een les komt te vervallen, wordt de cursist hiervan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gesteld; de opvolgende facturering zal het aantal lessen opgeschoven worden die de docent 
afwezig is geweest.  
Bij langdurige afwezigheid van een docent, vanaf drie vervallen lessen, wordt geprobeerd voor vervanging te 
zorgen. Indien dit niet mogelijk is heeft de cursist recht op restitutie van het lesgeld voor de resterende lessen van de 

cyclus.  

 



 

 

 
 

 

Bij het ondertekenen en inleveren van een inschrijfformulier voor de lessen gaat u akkoord met het  
stilzwijgend verlengen van de cursus met steeds 10 lessen. 

Tussentijdse uitschrijving gedurende een cyclus dient schriftelijk te worden ingediend.  
Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.  

 

Voor een aantal groeps- en klassikale cursussen geldt een minimum aantal deelnemers.  
Indien wegens onvoldoende inschrijvingen een cursus niet van start kan gaan, wordt in overleg geprobeerd een 

alternatief aan te bieden.  

 

 

Tijdens de lessen is iedere cursist vrij om, door middel van opnameapparaten, geluids- of video opnames te maken. 
Op de inhoud van deze opnames geldt auteursrecht en Teramang blijft hiervan de eigenaar. 
 
De opnames kunnen dienen als studiemateriaal en mogen enkel worden ingezet voor eigen gebruik. 
Indien de inhoud wordt verspreid aan derden, gelden er de volgende voorwaarden: 

• Naamsvermelding - De gebruiker dient de eigenaar van de inhoud te vermelden, een  

link naar de website www.teramang.net te plaatsen en aan te geven of de inhoud veranderd is.  

• Niet commercieel - Het verspreide materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

• Geen afgeleide werken — De gebruiker mag het materiaal niet verspreiden als het is geremixt, veranderd,  

of op het materiaal is voortgebouwd. 

 

Uitvoeringen zijn onderdeel van de reguliere lessen. Deze uitvoeringen worden veelal in het weekend 
georganiseerd. De cursist is niet verplicht om te participeren in een uitvoering, het is wel gewenst. 

Bij optredens waarbij de cursisten langer dan twee uren aanwezig zijn, hebben zij allen recht op twee 
consumptiebonnen. Indien dit niet op locatie geregeld kan worden, zal Teramang consumpties verzorgen.  

 

Tijdens de uitvoeringen, lessen en andere openbare activiteiten door cursisten en medewerkers van Teramang kan 
er gefotografeerd worden of worden er filmopnames gemaakt door ouders, familieleden, medewerkers van 
Teramang, persfotografen en camerateams van televisie.  
Deze beelddragers worden vaak gebruikt voor publicaties in diverse (lokale) media of door Teramang zelf op 
social media of in brochures, affiches en advertenties.  
Teramang gaat er na ondertekening van het inschrijfformulier vanuit dat cursisten hiermee akkoord gaan, tenzij er 
tot max. 24 uur voorafgaand aan het evenement schriftelijk bezwaar is aangetekend. Stuur dan vòòr de start van 
de cursus of binnen maximaal 24 uur tot aan een evenement een mail naar : teramang@live.nl   

http://www.teramang.net/
mailto:teramang@live.nl


 

 

 
 

• Teramang stelt zich niet aansprakelijk voor letsel van personen in welke vorm dan ook. 

 

• Teramang stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van goederen van cursisten.  

• Teramang © behoudt zich het recht om de betalingswijze en de genoemde prijzen tussentijds te wijzigen. 

 

• Alle in deze overeenkomst genoemde lesgelden zijn weergegeven inclusief 9 %  BTW.  

 

• Er geldt een wettelijke vrijstelling van BTW voor cursisten tot 21 jaar. 

 

 


