Aanmeldformulier 2-jarige opleiding tot producer/sound-engineer
Hierbij schrijft:
_________________________________________________________ (naam)
_________________________________________________________ (straat en huisnummer)
_________________________________________________________ (postcode woonplaats)
_________________________________________________________ (telefoon)
_________________________________________________________ (mobiele telefoon)
_________________________________________________________ (e-mail)
_________________________________________________________ (geboortedatum en plaats)
zich in voor de 2-jarige opleiding tot producer/sound-engineer, een product van Volver Studio.
 Ik wil graag mee doen met de volgende groep;
1e jaar groep maandagavond:

START: 11 okt. 2021 in Volver Studio, Tilburg

1e jaar groep donderdagochtend:

START: 14 okt. 2021 in Volver Studio, Tilburg

1e jaar groep donderdagmiddag:

START: 14 okt. 2021 in Volver Studio, Tilburg

 Ik kies voor de volgende module:

basis module
standaard module

Handtekening:________________________________ Datum:______________________________
Volver Sound Academy is opleiding die twee jaar duurt. Je kunt per schooljaar op verschillende
manieren studeren aan Volver Sound Academy. De volgende modules zijn beschikbaar:
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Basis Module:







36 weken per jaar, 2,5 / 3 uur per week
Theorie, en praktijklessen in Volver Studio, een klasse A-studio
Gratis gebruik van de studentenstudio voor alle studenten.
groepsles (4 tot 9 personen)
alle readers, hand-outs en audiosamples met leeropdrachten zijn in de prijs inbegrepen
Bij onvoldoende kandidaten wordt een groep afgelast. Wij zoeken dan naar een alternatief.

Kosten schooljaar: euro 2995,001
Standaard Module:









36 weken per jaar, 2,5 / 3 uur per week
Theorie, en praktijklessen in Volver Studio, een klasse A-studio
Gratis gebruik van de studentenstudio voor alle studenten
groepsles (4 tot 9 personen)
praktijktraining met artiesten en muzikanten
alle readers, hand-outs en CD’s met leeropdrachten zijn in de prijs inbegrepen
grote kortingen op de aanschafprijs van software
Bij onvoldoende kandidaten wordt een groep afgelast. Wij zoeken dan naar een alternatief.

PLUS: praktijkmodule2; 6 dagen van 8 uur opname in Volver Studio
Kosten schooljaar: euro 3695,00
Betalingsvoorwaarden
1. Ik kies voor de volgende betaalmethode3:
Ik betaal direct het totale lesgeld. Ik maak dit bedrag over op bankrekening NL31 RABO 016 24 87 592
t.a.v. Volver Sound Academy te Tilburg.
Ik doe een aanbetaling zijnde; de helft van het totale lesgeld na verzending factuur. Ik maak dit bedrag
over op bankrekening NL31 RABO 016 24 87 592 t.a.v. Volver Sound Academy te Tilburg. De
resterende twee termijnen betaal ik vijf en acht maanden na aanvang opleiding.
Ik stel een alternatieve betaalafspraak voor. Ik betaal bij aanvang van de opleiding
euro_____________ (minimaal euro 850,-). Het restant in ____ (maximaal 12 termijnen) van
euro__________________per termijn.
Ik betaal bij aanvang van het studiejaar euro 850,-. Ik maak gebruik van de mogelijkheid het restant in
18 maanden i.p.v. 12 maanden te betalen. Extra kosten: Euro 100,- per schooljaar.
2. Door ondertekening van dit aanmeldformulier gaat de student een overeenkomst aan met de opleiding. Alle
voorwaarden die betrekking hebben op deze overeenkomst staan in de algemene voorwaarden. De student
verklaart deze algemene voorwaarden (zie bladzijde 3 & 4) zorgvuldig te hebben doorgelezen en gaat hiermee
akkoord.
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De hier genoemde prijzen zijn voor leerjaar 1. De prijs voor leerjaar 2 kan anders zijn dan voor leerjaar 1. De afwijking is
maximaal 5% van deze prijs.
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Praktijkmodule: een totaal van 48 uur productietijd in Volver Studio met een door de student(en) zelf benaderde
band/artiest. Praktijkklassen bestaan uit maximaal 4 personen. Begeleiding door een docent.
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Wij willen je vragen pas te betalen als je de factuur ontvangen hebt. Vermeld bij je betaling het factuurnummer.
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Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Algemeen
Door ondertekening van het aanmeldformulier is een overeenkomst gesloten met de opleiding waarvoor de
hierna volgende voorwaarden en condities gelden. Voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk wordt
afgeweken, zullen deze voorwaarden en condities van toepassing zijn op de overeenkomst aangegaan door en
met Volver Sound Academy.
Artikel 2: Verbintenis van partijen
Volver Sound Academy zal voor de lessen en praktijksessies haar apparatuur, ruimte en nodige personeel
beschikbaar stellen en zal er zorg voor dragen dat alles functioneert zoals het dient te functioneren.
Artikel 3: Vastleggen van de lessen
Het is de student(e) niet toegestaan de lessen vast te leggen m.b.v. opnameapparatuur van welke aard dan
ook. Bij herhaalde overtreding van deze voorwaarde behoudt Volver Sound Academy zich het recht de
student(e) van de opleiding te verwijderen zonder recht op restitutie van het lesgeld. Indien lesmaterialen of
lessen van Volver Sound Academy via internet verspreid worden, zullen gerechtelijke stappen ondernomen
worden.
Artikel 4: Annuleringen voor aanvang schooljaar
Indien de student(e) tot 2 maanden voor de aanvangsdatum van het schooljaar annuleert dan is de student(e)
10% van het totale lesgeld, exclusief de praktijkmodule, verschuldigd. Bij annulering tussen twee maanden en
een maand voor de aanvangsdatum van het schooljaar 20% van het totale lesgeld, exclusief de praktijkmodule.
Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvangsdatum van het schooljaar 50% van het totale
lesgeld, exclusief de praktijkmodule. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvangsdatum van het
schooljaar is de student(e) 75% van het lesgeld verschuldigd, exclusief praktijkmodule. Ten allen tijde geldt een
wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze wettelijke bedenktijd wordt gerekend vanaf het moment van het
ondertekenen van dit aanmeldformulier.
Artikel 5: Stoppen tijdens het schooljaar
Met betrekking tot het eerste jaar van de twee jarige opleiding tot muziekproducer & sound engineer geldt het
volgende:
Als de student(e) stopt met de opleiding vóór de afronding van de propedeuseperiode op 22 december van het
eerste leerjaar, dan kan er 25% van het oorspronkelijke lesgeld worden kwijtgescholden. Indien de student(e)
na de propedeuseperiode stopt met de opleiding, blijft het volledige lesgeld van het schooljaar verschuldigd. Er
kan hiervan slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte of andere vormen van overmacht, worden
afgeweken. Er kan geen lesgeld worden gerestitueerd.
Met betrekking tot het tweede jaar van de twee jarige opleiding tot muziekproducer & sound engineer en alle
overige leertrajecten zoals Cubase; basics & beyond en The Masters geldt het volgende:
Indien de student(e) stopt met het leertraject, blijft het volledige lesgeld van het leertraject verschuldigd. Er
kan hiervan slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals langdurige ziekte of andere vormen van overmacht, worden
afgeweken. Er kan geen lesgeld worden gerestitueerd.
Artikel 6: Het lesgeld betalen in termijnen
De student(e) krijgt de mogelijkheid het lesgeld in termijnen te betalen maar is verantwoordelijk voor het
voldoen van het totale lesgeld.
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Artikel 7: Aansprakelijkheid
Volver Sound Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van de student(e). De
student(e) zal de aanwijzingen over de (praktijk)lessen opvolgen en zich houden aan de instructies. Alle schade
wegens wangedrag op welke manier dan ook, zal verhaald worden op de student(e). Volver Sound Academy
houdt zich het recht voor de student(e) bij wangedrag van de opleiding te verwijderen. De student(e) blijft zelf
aansprakelijk voor eigen schade ontstaan tijdens de reis naar, terug van, of verblijf in de locaties van Volver
Sound Academy. De student(e) vrijwaard hierbij Volver Sound Academy van alle schadeclaims, zoals bedoeld in
dit artikel.
Artikel 8: Overmacht
In geval van duidelijk aanwezige overmacht is Volver Sound Academy gerechtigd de overeenkomst uit te stellen
zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de student(e). Onder deze overmacht wordt
verstaan: stakingen, uitsluitingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen,
overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement van
toeleveranciers, plotseling opkomende, niet direct te verhelpen storingen van de apparatuur.
Artikel 9: Opdracht en Opdrachtacceptatie
Volver Sound Academy is slechts dan gebonden aan een opdracht wanneer deze schriftelijk, middels
aanmeldformulier, is geaccepteerd. Student(e) is hoofdelijk gebonden aan de schriftelijk overeenkomst. Indien
een optie is volgeboekt behoud Volver Sound Academy zich het recht toe een inschrijving op die optie te
weigeren.
Artikel 10: Het niet nakomen van financiële verplichtingen
Indien de student(e) om welke reden dan ook niet bereid of in staat is het lesgeld te voldoen volgens de
voorwaarden is Volver Sound Academy gerechtigd om een incassobureau in te schakelen teneinde de
vordering op de student(e) te verhalen. Alle kosten en bijkomende kosten, direct of indirect, die een gevolg zijn
van het innen van de vordering zullen in zijn geheel op de student(e) verhaald worden.
Artikel 11: Toepasselijk recht
Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of
verband houdend met deze bepalingen.
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