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Privacy 
§  Adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden met uitzondering van reisgegevens. 

§ Muziekindevakantie.nl gebruikt je adresgegevens om je op de hoogte te houden van haar activiteiten. 

Gemiddeld gaat het om 4 e-mails per jaar. Je kunt je hiervoor eenvoudig afmelden. 

§ Gegevens over je speelniveau worden doorgegeven aan de docenten. 

 

Aanmelding 
§ Aanmelding kan telefonisch of via het formulier op onze website. 

§ Het is de bedoeling dat je bij aanmelding alle informatie verstrekt die van belang kan zijn voor de cursus. Bij 

onvolledige of onjuiste informatieverstrekking bij de aanmelding is Muziekindevakantie.nl niet aansprakelijk 

voor de gevolgen daarvan. 

§ Er kan een specifieke wens zijn die essentieel is. Dat betekent dat alleen wordt gereserveerd als er aan die wens 

wordt voldaan; we spreken dan van een essentie. Die essentie is alleen bindend voor Muziekindevakantie.nl als 

deze schriftelijk of per e-mail is bevestigd door Muziekindevakantie.nl. 

§ Na aanmelding ontvang je nog extra informatie over de cursus, zoals je postadres tijdens deelname, het 

telefoonnummer op de locatie, enz. 

 

Deelname 
§ Onze cusussen staan voor iedereen open. Wanneer je alleen komt, is de minimumleeftijd 17 jaar. Na overleg 

kan hierop echter een uitzondering worden gemaakt. 

§ Als je meedoet aan één van de cursusonderdelen ben je cursist en betaal je het volledige cursusgeld. 

 

Aanhang 
§ Onder aanhang wordt verstaan: familie of vrienden die meekomen, maar niet deelnemen aan een cursus. 

§ Aanhang draait mee in de corvees. 

§ Aanhang kan alleen mee als er vooraf een aanmelding is gedaan via het inschrijfformulier. 

§ Als de aanhang ter plekke besluit mee te doen aan een van de cursussen, geldt voor hem of haar het gewone 

cursustarief. 

 

Betalen en annuleren 
§ Je doet een aanbetaling van € 195,- en hiervoor krijg je een rekening begin mei. Deze rekening moet binnen 14 

dagen na ontvangst voldaan zijn. 

§ Voor het resterende bedrag krijg je in juni/juli een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst voldaan moet 

zijn. 

§ Indien de betaling te laat is, is Muziekindevakantie.nl gerechtigd een extra bedrag van € 25,- in rekening te 

brengen. 

§ Als een rekening niet wordt voldaan zijn alle kosten voor de inning van deze rekening, gerechtelijk dan wel 

buitengerechtelijk, voor rekening van de contractant. 

§ Annuleringen kunnen uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. 

§ Annulering is kosteloos binnen 14 dagen na het verzenden van het inschrijfformulier. 



§ Bij annulering, om welke reden dan ook, brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening. 

§ Bij annulering na 1 mei brengen wij € 195,- in rekening. 

§ Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus brengen wij € 350,- in rekening. 

§ Betalen kan alleen via het opgegeven banknummer. 

 

Opzegging door Muziekindevakantie.nl 
§ Muziekindevakantie.nl behoudt zich het recht voor om de cursus niet door te laten gaan en de overeenkomst 

met de cursist zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval zullen de deelnemers zo snel mogelijk 

hiervan in kennis worden gesteld. Je krijgt dan het volledige, reeds betaalde, bedrag terug. 

§ In het geval van opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst door Muziekindevakantie.nl, zal 

Muziekindevakantie.nl niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook. 

§ Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn om een cursus op een andere dan de vermelde 

locatie/accommodatie te houden dan behouden we het recht daartoe voor. 

§ In geval van verhindering van een docent – door ziekte of een andere oorzaak – wordt gezorgd voor een 

passende vervanger. 

§ Van eventuele wijzigingen in het programma stellen we je (indien deze substantieel zouden zijn) uiteraard 

direct op de hoogte. 

 

Onderbreking van de cursus 
§ Als om gewichtige redenen een cursus onderbroken moet worden dan zal restitutie naar rato plaatsvinden 

indien sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Muziekindevakantie.nl. 

§ Als een van de docenten ziek wordt of anderszins verhinderd is om de cursus te geven terwijl de cursus bezig 

is, dan: 

§ proberen wij in eerste instantie of één van de andere docenten de cursus kan overnemen; 

§ in tweede instantie proberen wij een andere docent te vinden; 

§ als dat niet lukt, proberen we een vervangende cursus aan te bieden; 

§ als dat niet lukt, krijgt iedereen die het betreft naar rato geld terug voor dat deel van de cursus, minus de 

verblijfskosten. 

§ als je als cursist meedoet aan één cursusonderdeel krijg je dus meer geld terug dan wanneer je aan meerdere 

cursusonderdelen meedoet. 

 

Foto en film 
§ Alle foto’s en films die door de organisatie gemaakt worden, kunnen voor publicatie (internet, posters, flyers 

etc.) gebruikt worden. 

§ Al het overige foto- en filmmateriaal mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 



Tijden 
§ De eerste lesdag is op zondag, de laatste lesdag is op vrijdag. 

§ Je bent welkom vanaf zaterdag 16.00 uur. 

§ De eerste maaltijd wordt op zaterdag verzorgd om 20.00 uur. 

§ In de gitaarweek is er op woensdag een ‘half’ programma als een meerderheid van de cursisten daarmee 

instemt. 

§ In de cursus flamenco en popliedjes is er op woensdag een half programma. 

§ In de saxofooncursus is er op woensdag een half programma. 

§ In de tangocursus is er op woensdag een half programma. 

§ Op vrijdag is er een aangepast programma in verband met het slotoptreden. 

§ Zaterdag, na de laatste lesdag, moet iedereen om 12.00 uur het terrein verlaten hebben. 

§ De laatste zaterdag moeten de kasteelbewoners vóór 10.30 uur hun kamer hebben verlaten. 

§ De laatste maaltijd is de lunch op zaterdag, na de laatste lesdag. 

§ Het is helaas niet mogelijk om eerder te arriveren of langer te blijven. 

 

Overnachten in het kasteel 
§ Overnachten in het kasteel is niet bij de prijs inbegrepen. 

§ Overnachten in het kasteel is op eigen risico, het is geen hotel of Chambre d’hôtes. 

§ Je betaalt voor de overnachtingen een vergoeding rechtstreeks aan de kasteelheer. 

§ Muziekindevakantie.nl maakt alleen de reservering, ter plaatse maak je een afspraak met de kasteelheer over je 

kamer. 

 

Kamperen 
§ Kamperen op het terrein is gratis. 

§ Op het kampeerterein mag niet gekookt worden of vuur worden gemaakt. 

 

Eten en drinken 
§ Er zijn 3 maaltijden per dag. De avondmaaltijd bestaat in principe uit 3 gangen. 

§ Wie tussendoor trek heeft, kan een broodje smeren, een stukje fruit nemen, een koekje et cetera. 

§ Op de eerste dag komen de cursisten op verschillende tijden aan. Er zijn dan koekjes, chips en dergelijke 

aanwezig. 

§ Op vrijdag is er een feestelijke laatste avondmaaltijd. 

§ Gedurende het verblijf is verkrijgbaar: rosé en rode wijn, bier, koffie, thee, melk, mineraalwater zonder 

koolzuur en siroop. 

§ Niet verkrijgbaar zijn: frisdranken, vruchtensap en sterke drank. 

§ Met diëten houden wij graag en zoveel mogelijk rekening. Geef speciale diëten aan op het inschrijfformulier. 

 

 

 

 

 

 



Huisregels 
§ Iedereen draait mee in een van de corvees (sanitair-, ontbijt-, lunch-, avond- of kookploeg). Het kan zijn dat je 

daardoor een gedeelte van de lessen mist. Wij proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken. 

§ Na 23.00 uur wordt er geen luide muziek meer gemaakt. Dit voor diegenen die vroeg gaan slapen. 

§ Kampvuren zijn alleen toegestaan op de plekken die wij daarvoor hebben aangelegd. 

§ In het kasteel en de bijgebouwen mag niet worden gerookt. 

§ Verder houden we samen de boel netjes en tonen we respect voor de natuur. 

§ Het meebrengen van huisdieren is helaas niet toegestaan. 

§ In overleg is er veel mogelijk. 

 

Overig 
§ Spullen, instrumenten en apparatuur neem je mee op eigen risico. 

§ Kennelijke fouten of vergissingen binden Muziekindevakantie.nl niet. 
	  


