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Artikel 1: Werksfeer. 
a. Deze algemene voorwaarden gaan in werking bij betaling van het verschuldigde lesgeld of het 
schriftelijk akkoord gaan met betrekking tot gemaakte afspraken met de docent.  
 
Artikel 2: Inschrijving en vaststelling leeftijd. 
a. Inschrijving vindt plaats door het schriftelijk overeenkomen van lesafspraken of bij betaling van het 
verschuldigde lesgeld. Hierdoor verplicht men zich tot betaling van het lesgeld aan de docent. 
b. Bij minderjarigen dient de aanmelding, waarmee de overeenkomst tot stand komt, gedaan te 
worden door een ouder of verzorger. 
c. De inschrijving is bindend en onherroepelijk voor de gehele duur van de cursus. 
d. Na inschrijving loopt de cursus (de betalingsverplichting) door, tot aan de schriftelijke opzegging. 
Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. (zie artikel 13). 
e. Cursisten die bij aanvang van een cursus niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst 
geplaatst. Als zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet wordt de 
desbetreffende leerling door Muziekschool Vechtdal of de docent benaderd. 
d. Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen en duolessen kunnen cursussen door 
Muziekschool Vechtdal worden geannuleerd. 
 
Artikel 3: Groepsgrootte 
a. We spreken van een individuele les wanneer enkel één persoon deelneemt aan een les. 
b. We spreken van een groepsles wanneer er twee of meerdere personen deelnemen aan een les. 
 
Artikel 4: Cursusjaar. 
a. Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
b. De cursist heeft recht op minimaal 15 en maximaal 40 lessen in één cursusjaar. 
c. Lessen vinden wekelijks, tweewekelijks of op afspraak plaats. 
 
Artikel 5: Proefles. 
a. Zowel een individuele als duo proefles duurt 20 min. 
b. Een proefles is onder voorwaarde (zie artikel 5 – lid c) gratis en vrijblijvend. 
c. Als er na de proefles geen vervolg plaatsvindt, staat de docent in zijn recht om de les te factureren 
volgens de in deze algemene voorwaarden opgenomen tarievenstructuur (artikel 9). 
d.  Bij een vervolg m.b.t. de lessen zal de proefles verrekend worden op de eerstvolgende te betalen 
factuur. 
e. De proefles dient minimaal 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. 
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Artikel 6: Duur lessen 
a. De lesduur wordt in overleg met de desbetreffende docent gepland. 
 
Artikel 7: Vakanties en feestdagen. 
De vakanties zijn afgestemd op de vakanties van de regio Noord. Hieronder een overzicht van de 
vakanties en feestdagen gedurende het cursusjaar 2022-2023. 
a. Tijdens vakanties worden er geen lessen gegeven tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. 
b. Overzicht vakanties cursusjaar 2020-2021: 

Herfstvakantie   15 t/m 23 oktober 2022 
Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 
Meivakantie  29 april t/m 5 mei 2023 
Zomervakantie  22 juli t/m 3 september 2023 
Goede vrijdag  7 april 2023 
2e paasdag  10 april 2023 
Hemelvaartsdag 18 mei 2023 
2e pinksterdag  29 mei 2023 

 
Artikel 8: Betaling lesgeld. 
a. Betaling van het lesgeld vindt plaats via een bankoverschijving op het rekeningnummer van de 
docent, of via een door de docent gekozen betaalsysteem.  
b. Het lesgeld moet voor het einde van de betaaldatum op de factuur zijn voldaan. 
 
Artikel 9: Tarieven per les. 
Individueel. 

Proefles Gratis* 
20 minuten €17,- per les* 
30 minuten €22,- per les* 
60 minuten €44,- per les* 

 
Duo- & kleine groepslessen (van 2 t/m max. 3 personen). 

30 minuten €17,- per les per persoon* 
60 minuten €34,- per les per persoon* 

 
Bandcoaching 

60 minuten €12,50 per les per persoon* 
 
Popzanggroep voor jongeren onder de 21 jaar. 

60 minuten €42,- per maand per persoon 
*Vanaf 21 jaar wordt er 21% btw berekend over bovenstaande bedragen. 
*De proefles is gratis o.b.v. de voorwaarden gesteld in artikel 5. 
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Artikel 10: Tarieven o.b.v. een abonnement. 
Individueel abonnement. 

Proefles Gratis* 
20 minuten wekelijks €68,- per maand* 
20 minuten om de week €34,- per maand* 
30 minuten wekelijks €88,- per maand* 
30 minuten om de week €44,- per maand* 
60 minuten wekelijks €176,- per maand* 
60 minuten om de week €88,- per maand* 

 
Duo- & kleine groepslessen abonnement (van 2 t/m max. 3 personen). 

30 minuten wekelijks €68,- per maand per persoon* 
60 minuten wekelijks €136,- per maand per persoon* 

 
10 strippenkaart (lesafspraken vinden plaats tussen de docent en de cursist). 

10 lessen à 30 minuten €220,-* ** 
10 lessen à 60 minuten €440,-* ** 

*Vanaf 21 jaar wordt er 21% btw berekend over bovenstaande bedragen. 
*Een 10 strippenkaart heeft een geldigheid van één jaar geldende vanaf de facturatiedatum. 
*Bij een abonnementskeuze wordt er van september t/m juni (10 maanden) gefactureerd. Mochten 
er toch meer lessen zijn gevolgd, worden deze apart in rekening gebracht. Ook na tussentijdse 
afmelding.  
*De proefles is gratis o.b.v. de voorwaarden gesteld in artikel 5. 
 
Artikel 11: Betalingsachterstand. 
a. Als er 14 dagen na factuurdatum geen betaling is ontvangen, volgt er een betalingsherinnering. 
b. Als er 21 dagen na factuurdatum geen betaling is ontvangen, volgt er een tweede 
betalingsherinnering en worden de lessen voorlopig tot aan de betaling geschrapt. 
c. Als er 28 dagen na factuurdatum geen betaling is ontvangen behoudt de docent het recht om de 
betalingsverantwoordelijke aan te manen. Hierbij is de docent vrijgesteld om extra 
administratiekosten te rekenen.  
d. Als er na 28 dagen geen betaling is ontvangen behoudt de docent het recht om de factuur uit 
handen te geven aan een incassobureau. De incassokosten komen voor rekening van de 
betalingsverantwoordelijke. 
 
Artikel 12: Absentie Cursist. 
a. Individuele lessen 
i. Bij uitval van de les door afwezigheid van de cursist, kan de les in overleg worden ingehaald mits 
deze tijdig is afgemeld (zie artikel 12 lid a sublid iii). Restitutie van het lesgeld vindt niet plaats. 
ii. De docent is bij afwezigheid van de cursist niet verplicht deze les in te halen. Niettemin is de 
leerling het lestarief verschuldigd. 
iii. De cursist dient zich uiterlijk 48 uur van tevoren af te melden. 
iv. Als de cursist zich uiterlijk 48 uur van tevoren heeft afgemeld, geeft de docent de mogelijkheid 
deze les op een af te spreken moment in te halen. 
v. Mocht het niet mogelijk zijn een inhaalmoment te plannen, vindt er geen restitutie van het lesgeld 
plaats. 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b. Groepslessen 
vi. We spreken van een groepsles wanneer er twee of meer personen deelnemen aan een les. 
vii. Bij afwezigheid van de cursist, kan de les niet worden ingehaald. Niettemin is de 
leerling, ouders of verzorgers het lestarief verschuldigd. 
ix. Restitutie van het lesgeld vindt bij afwezigheid van zowel de docent als leerling niet plaats. 
 
Artikel 13: Absentie Docent. 
a. Bij afwezigheid van de docent zal deze op een door hem te bepalen moment een inhaal les 
inplannen. 
b. Als er geen inhaal les gepland kan worden zal dit verrekend worden met de volgende factuur. 
 
Artikel 14: Afmelding. 
a. Er geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. (“voorbeeld: wilt u zich per 1 maart 
uitschrijven dan dient de opzegging uiterlijk voor 1 februari plaats te vinden”). 
b. Afmelding dient schriftelijk of per email te geschieden. 
c. Deze algemene voorwaarden blijven tot beëindiging van de lesovereenkomst van kracht 
d. Beëindiging na afmelding is het stopzetten van de cursus waarbij alle verschuldigde bedragen 
voldaan zijn en geleende werken zijn ingeleverd. 
e. Na beëindiging van de lesovereenkomst (zie artikel 13, lid d) zijn deze algemene voorwaarden niet 
meer rechtsgeldig. Hierbij wordt het lescontract ontbonden. 
 
Artikel 15: Prijsverhoging. 
a. Muziekschool Vechtdal behoudt zich het recht de lesgelden tweejaarlijks (september & januari) te 
verhogen of te verlagen. 
b. Bij een prijsverhoging wordt de cursist, ouder of verzorger ruim van tevoren op de hoogte gesteld. 
 
Artikel 16: Bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van zaken. 
a. Omtrent bewaring en gebruik van instrumenten en alle andere bijhorende zake die de cursist zijn 
toevertrouwd moet de cursist netjes omgaan met geleende werken. Het is daarnaast niet toegestaan 
eigendommen van Pop- & Muziekschool Vechtdal of de docent aan derden te verschaffen. 
b. Pop- & Muziekschool Vechtdal en de docent zijn geenszins aansprakelijk voor schade aan 
instrumenten of andere bijhorende zaken die eigendom zijn van de cursist, tenzij er sprake is van 
opzet. 
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Artikel 17: Wijzigingen 
a. Bij vermindering van de groepsgrootte gedurende het schooljaar, behoudt de docent zich het recht 
om groepen samen te voegen of de lesduur naar rato aan te passen. 
b. Veranderingen in de groepsgrootte en/of lesmomentenduur hebben geen invloed op het te 
betalen tarief bij voortzetting van de betreffende cursus. 
c. Als het in het opvolgende jaar om welke reden dan ook niet mogelijk is aan leerlingen die de 
lesmomenten vervolgen, een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt de docent zich het recht voor 
de cursist een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden. Indien de cursist 
zich hiermee niet kan verenigen, kan hij of zij uiteraard opzeggen zonder dat de cursist gehouden is 
aan een opzegtermijn. 
d. De docent houdt zich het recht voor tijdens de cursus de lestijd en leslocatie te veranderen, zonder 
dat dit enig recht op korting op het lesgeld of enige andere compensatie door Muziekschool 
Vechtdal. 
e. Muziekschool Vechtdal houdt zich het recht voor andere docenten in te schakelen dan die in het 
programma staan vermeld, zonder dat dit enig recht op korting op het lesgeld of enige andere 
compensatie door Muziekschool Vechtdal en de docent meebrengt. 
 
Artikel 18: Publiciteit. 
Muziekschool Vechtdal gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire doeleinden. Door de 
regelgeving met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming doen wij ons best 
uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.  De publicatie van beeldmateriaal waarop mensen 
duidelijk herkenbaar in beeld zijn, vindt altijd plaats met instemming van degene die in beeld is (of bij 
een kind jonger dan 16 jaar met de instemming van de ouder/verzorger van het kind). Gegeven 
instemming kan te allen tijde worden ingetrokken en het beeldmateriaal zal vervolgens worden 
verwijderd. 
 
Artikel 19: Persoonsgegevens. 
a. Muziekschool Vechtdal verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van de Algemene 
Verordening gegevensbescherming en gebruikt deze gegevens enkel voor doeleinden binnen de 
eigen organisatie. Persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. 
b. De cursist of klant heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem 
verwerkte persoonsgegevens en kan hiervoor contact opnemen met Muziekschool Vechtdal op 
info@muziekschoolvechtdal.nl. 
 
Artikel 20: Geschillen. 
a. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en de desbetreffende docent is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 
b. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan wel over de uitleg van deze overeenkomst, 
kunnen worden voorgelegd aan de bestuurder. 
c. Als het geschil niet naar tevredenheid van tenminste één der partijen is opgelost, staat het ieder 
van de partijen vrij het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen. Partijen zullen echter eerst 
een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 
onderling overleg te beslechten. 
d. De (bevoegde kamer) van de Rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
(waaronder geschillen over de uitvoering van de overeenkomst(en)) kennis te nemen, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrijft. 
 
 


