Generelle betingelser og betalingsregulativ for Musikskolen
Ringkøbing-Skjern
§ 1 – Indmeldelse
Indmeldelse skal ske online via link på Musikskolens hjemmeside: www.musikrisk.dk. På
hjemmesiden kan du også se hvornår der åbnes for tilmelding.
Indmeldelse i Musikskolen er bindende med betaling for igangværende måned samt næste
måned. Der er 4 betalingsrater i musikskoleåret. De aktuelle perioder/uger kan findes på
musikskolens hjemmeside under Praktisk info, Ind- og udmeldelse.
Indmeldelse i Musikskolen er kun gældende for den sæson indmeldelsen vedrører. Det vil sige
at du automatisk er udmeldt ved sæsonens/skoleårets afslutning.
Hvis der ikke er plads optages eleven på venteliste jf. § 3.
§ 2 – Udmeldelse
Meddelelse om udmeldelse skal ske via elevens login på musikskolens hjemmeside for at være
gyldig. Du kan ikke melde dig ud hos din lærer.
Udeblivelse fra undervisning er ikke lig med udmeldelse og fritager ikke for betaling.
31. juli er sidste frist for at framelde sig undervisning der starter efter en sommerferie og
hermed mulighed for fritagelse for betaling af august.
Den til enhver tid værende leder af Musikskolen træffer afgørelse om udmeldelse er rettidig,
eller kan accepteres.
§ 3 – Venteliste
Elever som har modtaget undervisning i foregående sæson, og som er tilmeldt rettidigt, bliver
optaget frem for nye elever.
Elever som har stået på venteliste den foregående sæson, og som er tilmeldt rettidigt, bliver
optaget frem for nye elever.
Nye elever optages i den rækkefølge tilmeldingerne er modtaget.
De elever, der herefter ikke er plads til, sættes på venteliste og optages efter ovenstående,
hvis der i løbet af sæsonen bliver ledige pladser.
§ 4 – Undervisning
Sæsonen er 37 uger indenfor skoleåret i folkeskolen.
Elever under 25 år:
Lektionslængderne for instrumental- og sangelever er på hhv. 20, 25, 30 og 35 min.
Der undervises desuden på hold á 2 elever i 30 min., fortrinsvis 1. års elever.
Herudover er der kor/sammenspil, drama, billedkunst samt ballet og dans.
Elever over 25 år:
Lektionslængden for instrumental- og sangelever er på 25 min. Der kan vælges klippekort på
hhv. 12, 24 og 36 undervisningsgange.

§ 5 – Elevafbud
Elever, der er forhindret i at komme til undervisning, skal melde afbud til læreren eller
Musikskolens kontor så hurtigt som muligt på afbudsdagen eller før. Der ydes ikke refusion når
eleven ikke møder op til undervisning. Dette gælder også klippekortelever.
For Klippekort gælder - Besked om aflysning/flytning af undervisning skal gives til din lærer
senest 4 dage før planlagt undervisning. Aflysninger herefter udløser ikke refusion og kan
heller ikke forventes efterlæst.
§ 6 – Lærerafbud
Hvis læreren bliver forhindret i at møde til undervisningen giver Musikskolen besked pr. sms
eller mail. Det er derfor af afgørende betydning at dine oplysninger hos os holdes ajour af dig.
Der sker tilbagebetaling, hvis du har fået undervisning i mindre end 35 uger. For holdelever
gælder, at du får penge tilbage, hvis beløbet for den manglende undervisning er over 150 kr.
For klippekortelever gælder, at du får penge tilbage for aflysninger, der ikke er efterlæst.
En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutningen i juni/juli. Beløbet indsættes på din
NEM-konto.
Ved længerevarende lærerafbud forsøges undervisningen gennemført ved hjælp af vikar.
Evt. erstatningsundervisning vil blive aftalt med læreren og afholdes inden folkeskolens
sommerferie.
§ 7 – Fælles aktiviteter
Musikskolen forbeholder sig ret til at konvertere nogle af undervisningsgangene til andre
musikskolerelaterede aktiviteter for eleverne.
§ 8 – Noder
Noder anskaffes af eleven selv, gerne i samråd med læreren.
Alle elever skal betale et kopieringsgebyr til COPY-DAN, en forening for
ophavsrettighedshavere. Dette gebyr dækker de kopier, der i begrænset omfang må bruges i
undervisningen.
Gebyret er ikke indeholdt i deltagerbetalingen og vil blive opkrævet sammen med elevens
første opkrævning/rate.
§ 9 – Leje af instrumenter
Pris for instrumentleje fremgår af Musikskolens takstblad.
Lejebetaling tillægges og opkræves sammen med den almindelige betaling.
Udlejning sker mod kvittering for udlevering af instrumentet. Henvendelse omkring leje af
instrumenter skal ske til musiklæreren eller Musikskolens kontor.
Hvis et instrument bortkommer eller bliver ødelagt i elevens varetægt skal dette meddeles
Musikskolens kontor øjeblikkeligt, og vil medføre erstatningskrav for instrumentet.
Erstatningsbeløbet fastsættes af Musikskolen.
Musikskolen anbefaler, at de elever der ønsker at leje instrumenter på forhånd undersøger,
hvorvidt de er dækket ind forsikringsmæssigt, hvis det lejede instrument skulle blive stjålet,
bortkommer eller bliver ødelagt.

§ 10 – Erstatning
Musikskolen forventer, at eleverne opfører sig ordentligt og med respekt for Musikskolens
inventar, instrumenter, nodehæfter mv.
Elever, der ved uagtsom eller ligegyldig opførsel pådrager Musikskolen omkostninger, vil blive
gjort erstatningspligtige.
§ 11 – Fripladser
Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser. Se mere på Musikskolens hjemmeside
om tilmeldingsfrist og ansøgningsskema. www.musikrisk.dk
Regler kan aldrig beskrive alle forhold og løsninger. Derfor er det vigtigt at du kontakter
Musikskolen, hvis der er noget der er uklart eller den konkrete problemstilling ikke er
beskrevet i reglerne.

Betalingsregulativ for Musikskolen Ringkøbing-Skjern
Ringkøbing-Skjern Kommune
§ 1 – Betaling
Priser og rateantal fremgår af Musikskolens takstblad. Se hjemmesiden www.musikrisk.dk.
Ringkøbing-Skjern Kommune udsender i oktober første opkrævning, dette sker via E-boks.
Forfaldsdato er den 20. i den måned, hvor raten skal betales. Betaling til Musikskolen kan
tilmeldes Betalingsservice (PBS).
Musikskolen giver ikke meddelelse ved afmeldelse fra PBS, ligesom der ikke automatisk
genfremsendes ny opkrævning.
§ 2 – Bortkomne opkrævninger
Meddelelse om bortkomne faktura/girokort skal gives til Musikskolens kontor, hvor det aftales
hvorledes den fremtidige betaling skal foregå.
§ 3 – Hæftelse for betaling
Børn under 18 år indmeldes af en forælder/værge, der herefter hæfter personligt for
betalingen. Begge forældre hæfter solidarisk for betalingen, hvis der er fælles
forældremyndighed.
Hvis barnet fylder 18 år i løbet af sæsonen, hæfter forældrene som ovenfor nævnt.
Hvis forældrene fortsætter som indbetalere i sæsonen efter barnet fyldte 18. år fortsætter
hæftelsen som ovenfor nævnt og ellers er det eleven/forældrenes eget ansvar at få ændret
oplysningen om betaler. Dette kan gøres ved at anvende sit login på vores hjemmeside
alternativt kontakte kontoret.
§ 4 – Rykkergebyr
Da betalinger til Musikskolen er tillagt udpantningsret jf. § 5 beregnes og opkræves der efter
Lov om gebyrer og Morarenter (Lov nr. 939 af den 27.12.1991) et gebyr på kr. 250,00 pr.
rykker. Beregnet rykkergebyr kan ikke eftergives med mindre rykning og betaling har krydset
hinanden, eller der fejlagtigt er fremsendt rykker. Rykkergebyr fremsendes af kommunens
betalingskontor og ikke af Musikskolen.

§ 5 – Udpantning
Da Ringkøbing-Skjern Byråd har vedtaget dette betalingsregulativ er betalinger til Musikskolen
tillagt udpantningsret jf. udpantningslovens § 1 stk. 1 nr. 3.
Inddrivelse sker via kommunens betalingskontor, der kan fremsende kravet til inddrivelse hos
SKAT.
§ 6 – Modregning
Ved restance forbeholder Ringkøbing-Skjern Kommune sig ret til modregning jf. dansk rets
almindelige regler om modregning.
§ 7 – Tilbagebetaling
Der tilbagebetales ikke i følgende tilfælde:
- elevafbud.
- elevforsømmelser.
- modtaget soloundervisning i 35 uger eller mere.
- for holdundervisning hvis beløbet er under 150 kr.
En eventuel tilbagebetaling sker efter sæsonafslutningen i juni/juli. Beløbet indsættes på
indbetalers NEM-konto.
Den til en hver tid værende leder af Musikskolen træffer afgørelse om tilbagebetaling, hvis der
opstår situationer, der ikke falder ind under de ovenfor nævnte tilfælde.
§ 8 – Erstatninger
Erstatninger jf. de generelle betingelser § 10 er ikke tillagt udpantningsret, hvorfor
erstatningskrav vil blive inddrevet via kommunens advokat for gennem Fogedretten at få
kravet dækket. Omkostninger til advokat, Fogedret, politifremstilling mv. pålægges skyldner.
§ 9 – Bortvisning pga. manglende betaling
Musikskolen forbeholder sig ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for
undervisningen udebliver.
Bortvisning medfører ikke, at den økonomiske binding af tilmeldingen bortfalder.
Når restancen er betalt kan undervisningen genoptages.
Restancen vil også ved bortvisning blive tvangsinddrevet af pantefogeden.
§ 10 – Tvangsudmelding
Musikskolen forbeholder sig ret til, med dags varsel, at tvangsudmelde bortviste elever, hvis
der er elever på venteliste til pladsen.
Betaling indtil tvangsudmelding vil fortsat blive opkrævet og tvangsinddrevet.
§ 11 - Afdragsordninger
I særlige og enkeltstående tilfælde kan der indgås aftale om afdragsvis betaling af restancer til
Musikskolen.
Afdragsordningen indgås med kommunens betalingskontor.

