
ALGEMENE VOORWAARDEN

Muzieklessen

• De leerling gaat een overeenkomst aan met de school. De school is verantwoordelijk voor het juist 
aanbieden van de lessen. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het lesgeld.

• De leerling draagt zorg voor de juistheid van N.A.W, telefoon/email en betalingsgegevens.

• De lestijden en de lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld.

• Als een docent geen les kan geven door ziekte, overmacht of andere oorzaak, zorgt de docent voor een 
andere docent of worden gemiste lessen op een later moment ingehaald.

• Als de leerling een les afmeldt of verzuimt wegens ziekte of andere oorzaak, bestaat er geen recht op 
inhalen of creditering. 

• Wijziging van lesvorm en/of docent kan plaatsvinden per opzegdatum (zie speciale regeling) of zoveel 
eerder, als naar het oordeel van de docent mogelijk is. 

• Indien de docent stopt met lesgeven zal de school een geschikte vervanging aanbieden. Voortijdig de 
lesovereenkomst beëindigen in een dergelijke situatie is niet mogelijk.

• Tijdens schoolvakanties en feestdagen is de school gesloten. Er is dan geen les. (m.u.v. inhaallessen) 
Voor leerlingen die 1 x 14 dagen les volgen schuift de eerstvolgende les op met de duur van de vakantie.

Lesgelden

• De maandelijkse termijnen zijn gebaseerd op het lesbedrag per jaar. Dit jaarbedrag wordt opgedeeld in 
12 gelijke termijnen. Dit houdt in dat het maandbedrag ook verschuldigd is indien er een vakantie is.

• Lesgeld kan per maand, halfjaar of jaar worden betaald. Per maand wordt het lesgeld afgeschreven 
d.m.v automatische incasso. Per halfjaar/jaar wordt een factuur gestuurd die vooraf moet worden betaald.

• Bij vooruitbetaling per half of heel jaar geldt een betalingskorting. (zie tarieven op de website)

• Bij vooruitbetaling van een periode wordt de overeenkomst niet vanzelf beëindigd na deze periode. 
Hiervoor gelden onze opzegregels. (zie onder bij: Einde overeenkomst)

• Vooruitbetaalde lesgelden waarin korting verwerkt is worden niet gerestitueerd (terugbetaald).

• Leerling of gemachtigde is zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van kortingsacties. Kortingen 
kunnen nooit achteraf en/of met terugwerkende kracht worden toegepast.

• Leerlingen die inschrijven na 1 juni zijn tijdens de daarop volgende zomervakantie geen lesgeld 
verschuldigd. Hierbij geldt dat de officiële startdatum van de overeenkomst ingaat na de zomervakantie.

• Lesgeld kan per nieuw kwartaal worden aangepast. De leerling wordt per email hierover geïnformeerd. 

• Lesgeld wordt omgezet naar het volwassenentarief wanneer de leerling 21 jaar wordt.

• Bij niet tijdige betaling van het lesgeld volgt een herinnering. Blijft betaling uit, dan volgt een aanmaning 
met €12,50 administratiekosten. Bij uitblijven van betaling wordt de vordering overgedragen aan een 
incassobureau. Alle kosten voor de invordering van het lesgeld zijn voor rekening van de leerling.

Einde overeenkomst

De overeenkomst geldt voor een termijn van 1 jaar. Na 1 jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd en kan

maandelijks worden opgezegd. Beëindiging van de overeenkomst kan alleen middels een schriftelijke opzegging. 

Opzeggingen en lesvormwijzigingen worden schriftelijk bevestigd. (email geldt ook als schriftelijk)

Speciale regeling voor opzeggen en wijzigen

Binnen het 1e jaar kan de overeenkomst vóór 3 datums worden gewijzigd of opgezegd. Door deze regeling kunnen

leerlingen ook binnen het 1e jaar stoppen. Echter hanteert de school daar strikte datums voor.  

Opzeggingen/wijzigingen moeten vóór deze datums zijn doorgegeven. Deze datums zijn 1 maart, 1 september en 1 

december. De overeenkomst wordt dan beëindigd/gewijzigd aan het einde van de maand. (Bijv. zeg je op vóór 1 

maart, dan stoppen de lessen op 31 maart)


