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Betreft  Algemene voorwaarden Sound Academy Arnhem 
 
 
 
AVG / Geheimhouding 
Artikel 1.1 Sound Academy Arnhem volgt de AVG richtlijnen m.b.t. persoonsgegevens. Hierin volgen 

we de richtlijnen welke staan beschreven op 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving  

Artikel 1.2 Jouw contact gegevens worden niet gedeeld met derden en alleen gebruikt om jouw vragen 
  te kunnen beantwoorden.  
Artikel 1.3 Bovenstaande is van toepossing op alle betrokkenen van de opleidingen van Sound 

Academy Arnhem: organisatie, docenten en cursisten. 
 
 
Opleidingen 
Artikel 2.1 Sound Academy Arnhem biedt 3 verschillende opleidingen aan: 

- Basis Cursus 
- Volledige Opleiding 
- Op Maat 

 
Artikel 2.2 De “Basis Cursus” duurt 2 maanden met 2,5 a 3 uur les per week. Totaal 20 a 25 uur les.   

De volgende onderwerpen worden behandeld: 
- Basis audio  
- Microfoon techniek  
- Vocal production  
- Recording 
- Mixing  
- Mastering 

 
Artikel 2.3 De “Volledige Opleiding” duurt 6 maanden met 5 a 6 uur les per week. Totaal 150 uur les + 

minstens 250 uur zelfstudie. De hoeveelheid benodigde zelfstudie verschilt per persoon.   
De volgende onderwerpen worden behandeld: 
- Audio & gehoor  
- Microfoon techniek  
- Mengtafels 
- Recording path (routing)  
- DAW’s  
- Vocal production  
- Beat production  
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- Muziek en Recht 



 
- Plugins vs. analoog  
- Arrangeren 
- Mixing (EQ/compressie/summing/filtering/exciting/delay etc)  
- Akoestiek / studiobouw 
- (online) Publicatie. 

 
Artikel 2.4 De “Op Maat” opleiding wordt geheel op maat afgesteld op de wensen van de cursist. De 

inhoud en kosten voor de opleiding worden op offerte basis overeengekomen. 
Artikel 2.5 Gedurende de opleidingen wordt de voortgang van de cursist getoetst middels examens en 

(praktijk)opdrachten. Deze examens zijn geen officiële staatsexamens en er kunnen dus 
geen rechten aan worden ontleend. 

Artikel 2.6 Na afronding van de opleiding onvangt de cursist een Sound Academy Arnhem certificaat 
met daarop gespecifieerd de door de cursist behaalde resultaten. Dit certificaat is geen 
officieel diploma, maar een bewijs van de door de cursist behaalde resultaten. 

 
Inschrijving 
Artikel 3.1 Na inschrijving via de website www.soundacademyarnhem.nl/kosten en het voldoen van het 

inschrijfgeld voor een van de in artikel 2 omschreven opleidingen is deelname aan de 
opleiding verzekerd. 

Artikel 3.2 Inschrijving is mogelijk zolang de inschrijfoptie(s) op www.soundacademyarnhem.nl/kosten 
actief zijn. 

Artikel 3.3 Sound Academy Arnhem behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te annuleren. Deze 
situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als de inschrijflimiet (het aantal beschikbare 
plekken) wordt overschreden. Bijvoorbeeld als er veel inschrijvingen plaatsvinden buiten 
kantooruren, alvorens Sound Academy Arnhem de inschrijfoptie(s) heeft kunnen stopzetten. 
In dit geval worden inschrijvingen geaccepteerd op basis van datum/tijdstip (first come first 
served). Bij annulering vindt uiteraard volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

Artikel 3.4 Inschrijving is definitief zodra de cursist een bevestiging van Sound Academy Arnhem heeft 
ontvangen. Deze wordt per email verstuurd naar het door de cursist gebruikte emailadres. 
De cursist ontvangt in deze email de volgende documenten: 
- Overeenkomst tussen opleiding en cursist 
- Algemene Voorwaarden 

 
Kosten 
Artikel 4.1 De kosten voor de opleidingen van Sound Academy Arhem worden gespecifieerd op de 

website www.soundacademyarnhem.nl/kosten 
Artikel 4.2 Betaling is mogelijk in 3 termijnen. De cursist dient de eerste betaling te voldoen voor 

aanvang van de opleiding. De 2 opvolgende facturen worden gedurende de opleiding aan 
de cursist verzonden.  

Artikel 4.3 De hoogte van de termijn bedragen staan gespecifieerd op de website 
www.soundacademyarnhem.nl/kosten 

Artikel 4.4 Naast de opleidingskosten zijn geen verdere uitgaven vanuit de cursist vereist. Al het 
studiemateriaal wordt door de opleiding verstrekt.  

Artikel 4.5 Sound Academy Arnhem gaat er vanuit dat de cursist over een laptop of PC beschikt met 
toegang tot het internet om thuis de zelfstudie opdrachten te kunnen voltooien. Tevens 
raden wij aan om met een Digital Audio Workstation (DAW) te werken welke past bij de 
muziekstijl waarmee de cursist voornamelijk mee gaat werken. Van deze software zijn zowel 
gratis als betaalde varianten beschikbaar op de markt. Sound Academy Arnhem kan de 
cursist uiteraard assisteren bij het maken van een goede keuze hierin.    
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Annulering / bedenktermijn 
Artikel 5.1 Het consumentenrecht is van toepassing op onze opleidingen. Kosteloze annulering is 

mogelijk binnen 14 dagen na inschrijving. Opgave van reden is niet vereist. Bij annulering 
binnen de wettelijk bedenktermijn van 14 dagen wordt het volledige inschrijfgeld 
teruggestort op het door u gebruikte rekeningnummer.  

Artikel 5.2 Indien de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is verstreken, maar de opleiding nog niet is 
gestart, hanteren wij alsnog een coulance-regeling:  
- Kosteloze annulering is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de opleiding met 100% 

restitutie van het inschrijfgeld.  
- Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de opleiding vindt 50% restitutie 

van het inschrijfgeld plaats.  
- Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding vindt 25% restitutie va 

het inschrijfgeld plaats.  
Artikel 5.3 De annulering dient aangetekend te worden verstuurd naar merwedestraat 2b, 6826AB, 

Arnhem met vermelding van naam, adres, emailadres, telefoonnummer en datum.  
 
Overmacht 
Artikel 6.1 Mocht de overheid voor aanvang van de opleiding het geven van fysiek onderwijs 

verbieden, bijvoorbeeld door strengere Corona restricties, dan biedt Sound Academy 
Arnhem de mogelijkheid tot het geven van online onderwijs.  

Artikel 6.2 Mocht de gehele opleiding stop gezet moeten worden gedurende de opleiding, dan zetten 
we de opleiding na de restricties weer voort.   

Artikel 6.3 Mocht de cursist gedurende de opleiding ziek raken en door deze ziekte niet in staat zijn de 
opleiding dezelfde periode af te ronden, dan mag de cursist natuurlijk de opleiding in een 
later stadium voltooien. In overleg met Sound Academy Arnhem wordt een geschikt 
instroommoment gekozen tijdens een opvolgende opleiding. 

Artikel 6.4. Mocht de cursist nooit meer in staat zijn om de opleiding af te ronden, bijvoorbeeld ten 
gevolge van ernstig letsel, ziekte of overlijden, dan wordt uiteraard het resterende 
inschrijfgeld teruggestort op het door de cursist gebruikte rekeningnummer. Het “resterende” 
bedrag wordt bepaald aan de hand van de resterende opleidingstijd: moment van 
constatering tot einddatum van de opleiding, aldus gespecifieerd op de overeenkomt tussen 
cursist en opleiding.  

Artikel 6.5 Mocht de betreffende docent door ziekte of erger niet in staat zijn om een les te kunnen 
verzorgen, dan tracht Sound Academy Arnhem ernaar om tijdig een vervangende docent te 
vinden. Mocht dit niet lukken voor de geplande datum van een les, dan wordt in overleg 
met de cursist(en) naar een geschikte alternatieve datum gezocht. 

 
 
Geheimhouding / intellectueel eigendom 
Artikel 7.1 De studiematerialen worden ter beschikking gesteld aan de cursist. Dit kan via email, de 

digitale leeromgeving op www.SoundAcademyArnhem.nl of op papier. Eigendom en 
copyright van het studiemateriaal behoort toe aan Sound Academy Arnhem. Bij 
onrechtmatig kopiëren en verspreiden van het studiemateriaal aan derden is Sound 
Academy Arnhem helaas genoodzaakt juridische stappen te ondernemen. Dit geldt voor 
eenieder die toegang krijgt tot het studiemateriaal. 

 
Klachten Procedure 
Artikel 8.1 In het geval de cursist ongenoegen ervaart omtrent de opleiding kan de cursist uiteraard 

zijn/haar ongenoegen delen met Sound Academy Arnhem om gezamelijk tot een geschikte 
oplossing te komen. De klachtenprocedure is openbaar beschikbaar onderaan de website 
www.soundacademyarnhem.nl 
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