
 

 

 

CURSUSGELDREGELING 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACYVERKLARING STICHTING TOONBEELD VOOR CURSUSJAAR 2019-2020 
 
 

A. INSCHRIJVEN, UITSCHRIJVEN EN RESTITUTIE 
 
INSCHRIJVEN 
Aanmelding voor deelname aan een cursus vindt plaats door middel van inschrijving via de website van 
Stichting Toonbeeld (www.toonbeeld.nl). De kandidaat-cursist dient – in geval van een jaarcursus - zich 
vóór 1 juli van het jaar waarin de cursus van start gaat aan te melden.  
Een jaarcursus muziek onderwijs bestaat uit minimaal 35 lessen. Een jaarcursus beeldend onderwijs 
bestaat minimaal uit 60 lesuren.  
Tussentijdse aanmeldingen voor een jaarcursus worden alleen gehonoreerd indien dit volgens Toonbeeld 
ook mogelijk is. Is sprake van een niet-jaarcursus zoals bijvoorbeeld een korte cursus of  een workshop 
dan is aanmelding hiervoor het gehele cursusjaar mogelijk. 
 
De cursist die aan een vervolgcursus wenst deel te nemen, dan wel de deelname aan een cursus wenst te 
verlengen, dient zich vóór 1 juli van het jaar waarin de cursus van start gaat aan te melden.  
De inschrijving geldt – in geval van een jaarcursus - voor een heel schooljaar. Ingeval van een niet-
jaarcursus, voor de duur van de desbetreffende cursus en/of workshop.  
De aanmelding verplicht de lesgeldplichtige tot betaling van het cursusgeld na ontvangst van de factuur.  
De inschrijving van cursisten geschiedt op volgorde van aanmelding. 
 
Voor inschrijving voor een jaarcursus beeldend - en muziekonderwijs is het mogelijk om één proefles te 
volgen.  
 
Om op de Harmonie-opleiding geplaatst te worden kan zowel de leerling in – en uitschrijven of kan de 
secretaris c.q. dirigent van de desbetreffende vereniging de leerling in – en uitschrijven. 
  
UITSCHRIJVEN 
Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk in die gevallen dat er sprake is van verhuizing naar een 
plaats buiten de gemeente Terneuzen of op medische indicatie. 
 
Om tussentijdse uitschrijving en restitutie van het cursusgeld dient altijd schriftelijk een verzoek te 
worden ingediend. De directie van Stichting Toonbeeld neemt een besluit over een verzoek tot 
tussentijdse uitschrijving. 
 
RESTITUTIE 
Als er binnen een volledige jaarcursus minder lessen / uren worden gegeven dan de lessen die onder 
het aantal van 35 lessen voor muziekonderwijs en 60 lesuren voor beeldend onderwijs valt, kunnen 
op aanvraag worden gerestitueerd.  
  

http://www.toonbeeld.nl/


 

Om restitutie dient altijd schriftelijk worden verzocht. De directie van Stichting Toonbeeld neemt 
een besluit over een verzoek tot restitutie van het cursusgeld.  
In geval van restitutie wordt op basis van het verschuldigde cursusgeld het te restitueren bedrag per 
lesdag berekend. Verzuim van lessen door de cursist/leerling leidt nooit tot restitutie of ontheffing 
van de verplichting tot het voldoen van het lesgeld, behalve als sprake is van verhuizing naar een 
plaats buiten de gemeente Terneuzen of als op medische indicatie uitschrijving noodzakel ijk is. 
Geen restitutie is mogelijk voor lessenkaarten. Lessen kunnen niet worden meegenomen naar een 
volgend schooljaar. 
 
B. WIJZE VAN BETALEN 
 
Het cursusgeld is verschuldigd voor de gehele cursusperiode.  
 
De lesgeldtarieven staan vermeld op de website van Toonbeeld. Voor cursisten die 20 jaar of jonger 
zijn, gelden de lesgeldtarieven voor jeugdigen. Vanaf 21 jaar geldt het lesgeldtarief voor 
volwassenen. 
 
Het bestuur en directie van Stichting Toonbeeld neemt voorafgaande aan elk cursusjaar een besluit 
over de hoogte van het cursusgeld. 
 
Voor de jaarcursussen zijn de volgende betalingsmogelijkheden van kracht:  Een (1) gespreide 
betaling in maximaal zes termijnen d.m.v. automatische incasso. (2) Betaling van het cursusbedrag 
in één keer binnen 30 dagen.  
 
De termijnen voor automatische incasso zijn: 
1ste termijn - eind november 2019 
2de termijn  - eind december 2019 
3de termijn  - eind januari 2020 
4de termijn  - eind februari 2020 
5de termijn  - eind maart 2020 
6de termijn  - eind april 2020 
Bij uitschrijving van de cursist wordt de automatische incasso op verzoek stopgezet.  
 
De niet-jaarcursussen (korte cursussen, workshops, projecten e.d.) zijn uitgesloten van een 
gespreide betaling. Alleen op aanvraag van de cursist / lesgeldplichtige zelf kan hier van worden 
afgeweken. 
 
Cursisten en leerlingen die tussentijds tot een jaarcursus worden toegelaten zijn enkel cursusgeld 
verschuldigd over de resterende cursusperiode. 
 
Achterstallige lesgeldbetaling kan, zonder dat de verplichting vervalt, er toe le iden dat de 
cursist/leerling de toegang tot de lessen wordt ontzegd. Extra kosten ten behoeve van de 
lesgeldinning komen ten laste van de lesgeldplichtige.  
 
Overige te vergoeden kosten 
De door de docent voorgeschreven overige leermiddelen komen voor rekening van de 
cursist/leerling. De docent zal bij de start van de cursus de aan te schaffen leermiddelen bespreken.  
  



 

Kortingen cursusgeld 
Uitgangspunt is dat het lesgeld in principe geen drempel mag vormen om aan het onderwijs te 
kunnen deelnemen. Stichting Toonbeeld hanteert twee kortingsmogelijkheden, te weten: (1) de 
inkomensafhankelijke korting en (2) korting bij meerdere jaarcursussen.  
 
(1) Inkomensafhankelijke korting: Om voor (gedeeltelijke) ontheffing van het lesgeld in aanmerking 
te komen dient een aanvraag te worden ingediend via de Stichting Leergeld. De regeling is bedoeld 
voor schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar. Om in aanmerking te komen mag het besteedbaar 
inkomen per maand van de ouder(s) niet hoger zijn dan 120% van het bijstandsniveau.  Voor een 
eenouder gezin is de 120%-norm € 1.200,-. Voor een tweeouder gezin is de 120%-norm € 1.600,-. De 
ouder/verzorger dient zelf de aanvraag in. Dit kan telefonisch (06-57933717) op dinsdag en 
donderdag tussen 09.00-12.00 uur, per e-mail (leergeldterneuzen@live.nl) of schriftelijk  
(Stichting Leergeld Zeeuws-Vlaanderen, Schuttershofweg 2 bus L, 4538 AA Terneuzen).  
Voor meer informatie: www.leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen. U kunt ook contact opnemen met de 
Stichting Toonbeeld en we helpen u graag verder. 
 
(2) Korting bij meerdere jaarcursussen:  
Korting wordt verleend bij deelname van een cursist/leerling aan meerdere volledige jaarcursussen 
(muziek, beeldend, toneel). 
Indien binnen één gezinshuishouden aan meerdere jaarcursussen door personen wordt 
deelgenomen gelden de volgende kortingspercentages: 
 
bij twee jaarcursussen  10% 
bij drie jaarcursussen  15% 
bij vier of meer jaarcursussen 20% 
 
Indien een cursist/leerling voor meerdere kortingen in aanmerking komt geldt het hoogste 
kortingspercentage dat wordt verleend bij lid 1 of bij lid 2. Beide kortingselementen worden niet bij 
elkaar opgeteld. 
Uitgezonderd van kortingen zijn de volgende cursussen: korte cursussen, workshops, open ateliers, 
projecten, Harmonie-opleiding, Vooropleiding Conservatorium en ensemble-onderwijs en 10 lessen 
kaarten muziekonderwijs. 
 
Gezinnen met een minimum inkomen kunnen ten behoeve van hun kind(eren) een aanvraag indienen 
o.a. bij de Stichting Leergeld/het Jeugdcultuurfonds (zie ook 1. Inkomensafhankelijke korting). Voor 
verdere informatie (www.toonbeeld.nl) en klik op informatie Stichting Toonbeeld).  
 
Huur instrument 
In beperkte mate kunnen cursisten in aanmerking komen voor een huurinstrument van Stichting 
Toonbeeld. Bij de huur is de cursist naast het huurbedrag een verzekeringsbedrag verschuldigd. De 
verhuurtarieven staan op de website van Toonbeeld.  
 
Slotbepaling 
In die gevallen waarin deze cursusgeldregeling niet voorziet, neemt de directeur van Stichting 
Toonbeeld een besluit. 
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C. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS 
 
Privacyverklaring Stichting Toonbeeld 
Deze Privacyverklaring geeft u informatie over wat voor soort gegevens we verwerken en voor welke 
doelen we dat dan doen. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u onze website 
bezoekt om zich in te schrijven. We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en willen u hier 
graag duidelijk over informeren. In onze Privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met het 
verwerken van uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.  
 
Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn gegevens van natuurlijke personen die direct of indirect iets over u vertellen. 
Als u leerling, cursist of lid van de Kunstuitleen bent bij Stichting Toonbeeld, of als u contact met ons 
hebt, dan verzamelen we deze gegevens. Bijvoorbeeld doordat u uw naam en e-mailadres achterlaat 
in een inschrijfformulier op onze website. Verder worden regelmatig foto’s en filmpjes van allerlei 
activiteiten van onze organisatie gemaakt. Dus ook mogelijk van u en/of uw kinderen. De 
Toonbeeldaccommodatie aan de Bellamystraat 26A Terneuzen en de omliggende parkeerplaats is 
daarnaast beveiligd met camera’s. Bij het betreden van het pand wordt u hier nadrukkelijk op 
geattendeerd. 
 
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 
We verwerken persoonsgegevens van leerlingen, cursisten of leden van de Kunstuitleen om onze 
diensten aan u te kunnen leveren, maar ook van personen die interesse tonen in onze producten en 
diensten. Bij een inschrijving voor bijvoorbeeld een cursus moet u hierbij denken aan naam- en (e-
mail)adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummers, IBAN rekeningnummer. Maar we gebruiken 
uw persoonsgegevens ook om u nader te informeren over producten en diensten van Stichting 
Toonbeeld. Foto’s en filmpjes kunnen op de website worden geplaatst of in andere 
informatiedragers (zoals persberichten en nieuwsbrieven) ter promotie van Stichting Toonbeeld.  De 
beveiligingscamera beelden zijn louter bedoeld om eventueel gepleegde strafrechtelijke 
handelingen te kunnen bekijken. Deze beelden worden maximaal 72 uur bewaard alvorens deze 
worden verwijderd, tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren. Bijvoorbeeld ten 
behoeve van een mogelijk politieonderzoek. 
 
Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
Stichting Toonbeeld verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn 
op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
overeenkomst tussen u en Stichting Toonbeeld. 
 
Welke rechten heeft u? 
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te 
verwijderen. In dat geval kunt u contact opnemen met Stichting Toonbeeld. Indien u op enig moment 
geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail of per post, kunt u zich te allen 
tijde afmelden door contact op te nemen met Stichting Toonbeeld. 
Dit geldt tevens voor foto- en filmbeelden: mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik hiervan ten 
behoeve van de website of andere informatiedragers van Stichting Toonbeeld, waaronder 
persberichten, dan wordt dit beeldmateriaal niet gebruikt en/of geplaatst en vernietigd.  
Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? 
Neem dan contact op met de Stichting Toonbeeld (0115-745020 of info@toonbeeld.nl). 
  

mailto:info@toonbeeld.nl


 

Bewaartermijn? 
Als u een (in)schrijfformulier op de website van Stichting Toonbeeld invult of een e -mail naar ons 
stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier 
of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording, verwerking en afhandeling 
daarvan. 
Foto- en filmmateriaal wordt in principe onbepaalde tijd bewaard en opgeborgen in het foto- en 
filmarchief van Stichting Toonbeeld. 
Beveiligingscamera beelden worden maximaal 72 uur bewaard alvorens deze worden verwijderd, 
tenzij er gegronde redenen zijn om deze langer te bewaren. Bijvoorbeeld ten behoeve van een 
mogelijk politieonderzoek. 
 
Wijzigingen? 
Deze Privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij veranderingen 
in de bedrijfsvoering van Stichting Toonbeeld. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 
Privacyverklaring te raadplegen. 
 
Deze regeling is in werking getreden met ingang van het cursusjaar 2019-2020. 
 
 
 


