
ALGEMENE VOORWAARDEN FULL FLAVOUR

1. Aanvaarding

Door in te schrijven bij Full Flavour aanvaardt de gebruiker, leerling of diens ouder of voogd (hierna
‘de gebruiker’) deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst tussen de gebruiker en Full Flavour
wordt uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

2. Inschrijvingen

Inschrijven en starten voor de instrumentlessen, zanglessen en het rockatelier kan bij de door
Fullflavour aangegeven datum/doorheen het hele jaar. U kan zich aanmelden via onze website
https://fullflavour.be of u kan met ons contact opnemen. U kan zich online voorinschrijven via een
online inschrijvingsformulier. Het inschrijfformulier voor leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar moet
worden ondertekend door een ouder of voogd van de desbetreffende leerling.

3. Schooljaar

Het cursusjaar bestaat uit 22 lesweken en 1 les om de week. De lessen gaan door in de lokalen van
Jeugdhuis De ZoenK. Op uitdrukkelijke vraag van de leerling en/of diens ouders kunnen de lessen ook
gehouden worden via videoconferentie. Lessen die gemist worden worden niet terugbetaald; in
overeenstemming met de leerkracht kan worden gezocht naar een inhaalmoment. Leerlingen worden
ook gevraagd om de leerkracht 24 uur op voorhand te verwittigen van een eventuele afwezigheid.
Niet-gemelde afwezigheden kunnen niet op een later moment worden ingehaald.

4. Afwezigheid docent

Full Flavour heeft een jong en actief lerarenteam. Naast leraar zijn zij ook soms student en/of
uitvoerend artiest. Dit kan ertoe leiden dat lessen soms verzet of vervangen moeten worden. Bij
afwezigheid van de leraar wordt getracht om in vervanging te voorzien. Indien dat niet mogelijk is, zal
de les komen te vervallen en zal de leerling samen met de docent een inhaalmoment inplannen.
Gemiste lessen die niet tussentijds kunnen worden ingehaald zullen aan het einde van de lesperiode
worden ingehaald. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het op tijd komen en volgt zelf de
schoolvakanties en andere vrije dagen op.

5. Inschrijvingsgeld en lesgeld

De leerling betaalt bij inschrijving de bedragen die Full Flavour op het moment van de inschrijving op
haar website vermeldt. Deze prijzen gelden voor de rest van het schooljaar en worden aan bestaande
leerlingen minstens twee maanden voor de start van het nieuwe schooljaar aangekondigd.

6. Betalingsverplichting

Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting houdt Full Flavour zich het recht voor
om de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. De betalingen, behorende bij het
afgesloten abonnement, zullen verschuldigd blijven ook als de leerling wegens schorsing geen les
geniet. Inschrijvingen worden betaald op het vaste inschrijvingsmoment of per factuur die de
gebruiker per e-mail ontvangt. Indien deze niet wordt betaald, wordt er na ingebrekestelling een
administratiekost van 15 EUR in rekening gebracht, alsook verwijlinteresten aan het gewone
wettelijke tarief.



7. Kortingen

In geval van een financiële noodsituatie, kan de leerling aan Full Flavour vragen om een korting op
de inschrijvingsgelden voor het komende schooljaar. Deze kortingen worden individueel tussen de
leerling en Full Flavour overeengekomen. Deze overeenkomst geldt uitsluitend voor het lopende jaar
en doet geen verworven rechten ontstaan voor het volgende schooljaar.

8. Persoonsgegevens

Full Flavour verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen uitvoeren. Voor meer
informatie verwijzen wij naar ons privacybeleid. Door inschrijving bij Full Flavour, geeft de gebruiker
aan kennis te hebben genomen van dit privacybeleid en er – voor zover als wettelijk nodig – mee in te
stemmen.

9. Duur en opzegging

De overeenkomst met Full Flavour loopt gedurende een schooljaar. Opzegging van de lessen
gedurende de afgesloten periode is wel/niet mogelijk. Wanneer de inschrijving tussentijds eindigt,
blijft het inschrijvingsgeld in zijn geheel verschuldigd. Opzeggingen kunnen alleen op schriftelijke
wijze worden verzonden, door een aangetekend schrijven aan Full Flavour, August Vermeylenlaan 27,
3010 Leuven (Kessel-Lo) of per e-mail aan info@fullflavour.be. Mondelinge stopzettingen worden niet
aanvaard.

10. Aansprakelijkheid

Full Flavour aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leden maken door ongeval, letsel,
diefstal of vernieling tijdens de lessen alsook de ruimtes in en om de lesgebouwen, met uitzondering
van gevallen waarin de wettelijke aansprakelijkheid van Full Flavour zelf is vastgesteld.

11. Tussentijdse wijzigingen

De directie van Full Flavour behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te
passen en lesgelden te verhogen. Verhogingen van lesgelden worden minstens 1 maand voor de
aanvang van het nieuwe jaar per e-mail aangekondigd. Bij inschrijving en/of aanmelding verklaart
men zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Full Flavour.

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het
Belgische recht. Bij enig geschil over deze Algemene Voorwaarden zijn de rechtbanken van Leuven
uitsluitend bevoegd.
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