VOORWAARDEN PIANOLES
Inschrijving
 Inschrijving vindt uitsluitend plaats na aanmelding door middel van een volledig ingevuld
inschrijfformulier.
 Indien er sprake is van een minderjarige leerling, dient de inschrijving te geschieden door de
ouders/verzorgers.
 Bij aanmelding verklaart men zich akkoord met de voorwaarden.
 De inschrijving blijft geldig tot wederopzegging. Er dient in geval van uitschrijven altijd
rekening te worden gehouden met de vooraf bepaalde opzegtermijn.
 Wijzigingen in persoonlijke gegevens dienen schriftelijk aan de docent te worden vermeld.
Uitschrijven/opzeggen
 Uitschrijven dient altijd schriftelijk te gebeuren of per e‐mail, met ontvangstbevestiging.
 De uitschrijving geldt per eerste van de maand.
 Er is een opzegtermijn van 4 maanden.
Lessen
 De lesdag en lestijd wordt in overleg met de leerling bepaald. Binnen redelijke grenzen is
aanpassing van dag en tijd mogelijk.
 De leerling heeft recht op 37 lessen per schooljaar/cursusjaar, bij volledige inschrijving. Het
aantal lessen wordt evenredig verminderd bij een deeltijdinschrijving.
 Indien een leerling zich na de start van het lesjaar inschrijft en daardoor niet aan de 37
lessen komt, volgt een herberekening in de laatste lesmaand. Deze herberekening is altijd
op basis van het gevolgde aantal lessen.
 Het cursusjaar loopt gelijk aan het schooljaar van basisonderwijs, midden‐Nederland regio
Vlaardingen.
 Indien een leerling niet op de afgesproken tijd verschijnt, ook na afmelding, vervalt het
recht op die les. Afmelding bij verhindering wordt op prijs gesteld.
 De lesvorm ‘1 keer in de twee weken’ is alleen mogelijk, indien dit rooster technisch past.
Bij deze lesvorm heeft de leerling recht op 18 lessen per schooljaar/cursusjaar.
Betaling en betalingsachterstand
 Het verschuldigde lesgeld wordt in maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling voldaan. Het
lesgeld kan worden overgemaakt naar:
Mevrouw G. van Kempen, ASN Bankrekening: NL43 ASNB 0708 5853 88
 Bij start van het cursusjaar dienen twee maanden in één keer betaald te worden.
Hiervan geldt één maandbedrag als ‘borg’. Onder normale omstandigheden is daarmee de
laatste lesmaand van het cursusjaar al betaald.
 In geval van niet tijdige betaling behoudt de docent zich het recht voor de leerling de lessen
te ontzeggen. Toelating tot het volgend cursusjaar wordt pas dan pas weer mogelijk nadat
de openstaande rekeningen volledig zijn voldaan.
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Restitutie lesgelden
 Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld
verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte dienen binnen de verzuimperiode
tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan
vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen die verzuimd
worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte, gedurende een
aaneengesloten verzuimperiode, is geen lesgeld meer verschuldigd.
 Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen twee lessen te worden
doorbetaald. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een
aaneengesloten verzuimperiode, is geen lesgeld meer verschuldigd.
Aanpassingen van tarieven
 De tarieven van leerlingen onder de 21 jaar, zijn niet vermeerderd met wettelijke BTW
(21%)
 De tarieven van de volwassen leerlingen (21 jaar en ouder) zijn vermeerderd met wettelijke
BTW (21%)
 De veranderingen in de tarieven worden voor 1 juni aan de leerlingen, dan wel
ouders/verzorgers, gemeld door middel van een brief of e‐mail.
Verlies en /of diefstal
 De docent is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van
persoonlijke eigendommen.
Lesmateriaal en leermiddelen
 De kosten voor de aanschaf van een instrument, bladmuziek en/of eventuele andere
leermiddelen zijn voor rekening van de cursist.



Ik ga akkoord met de op blad 1 en 2 genoemde voorwaarden,

Plaats:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………………………………
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