Algemene voorwaarden
onderwijs VUMG
1. U kunt uw kind inschrijven voor onderwijs indien u als ouder lid bent van moskee Annasr.
2. Uw kind moet minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar zijn om deel te kunnen nemen aan het
kinderonderwijs.
3. Als ouder draagt u zorg voor de aanwezigheid van uw kind(eren) bij de lessen. Indien een
kind niet aanwezig kan zijn, dan dient het kind met een gegronde reden afgemeld te
worden. Dit dient uiterlijk voor het begin van de les gemeld te zijn bij de contactpersoon.
4. De onderwijscommissie van moskee Annasr stelt zich niet verantwoordelijk voor de leerlingen na
de schooltijd. De ouder moet op tijd aanwezig zijn om zijn/haar kind op te halen. Of ruim voor tijd
de contactpersoon laten weten dat hij/zij wat later komt.
5. Het lesgeld is €120 voor het schooljaar 2020-2021. Dit kan op 3 manieren betaald worden. Het
volledige bedrag in 1 keer contant in de maand september, het volledige bedrag eenmalig middels
automatische incasso of maandelijkse betaling van €10 per kind middels automatische incasso.
6. Ouders verklaren zes dagen per jaar vrijwilligerswerk te zullen verrichten. De ouder zal zorg
dragen voor toezicht op de kinderen tijdens de pauze, schoonmaak van de klaslokaal en
schoonmaak van de wudu ruimte. De planning zal op een later moment verzonden worden. Indien
de ouder niet in staat is het vrijwilligerswerk te verrichten, dan dient de ouder zorg te dragen voor
vervanging hiervoor.
7. Uw kind is officieel ingeschreven wanneer u schriftelijk (per mail) een bevestiging van inschrijving
heeft ontvangen).
8. De ouder/verzorger is hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en tijdige betaling van het lesgeld,
en zorgt voor voldoende saldo ten tijde van de incassodata op de rekening waarvan het
collegegeld wordt geïnd.
9. De machtiging kan alleen worden stopgezet indien de inschrijving wordt geannuleerd of beëindigd
en dit schriftelijk is bevestigd.
10. Het kind kan onder meer bij een betalingsachterstand of op verzoek van de ouder/verzorger
tussentijds worden uitgeschreven volgens de "procedure zoals beschreven in de gids. Indien de
huisregels en voorwaarden niet worden nageleefd kan ook overgegaan worden tot uitschrijving,
11. Uitschrijving geschiedt uitsluitend via de mail naar onderwijs@vumg.nl en is pas definitief
zodra deze schriftelijk (per mail) is bevestigd. Zolang de uitschrijving niet is bevestigd blijft de
rekeninghouder betaling plichtig.

