
 
 

 

 

Algemene voorwaarden vioollessen 
2020-2021 

 
 
1. Lesvormen 

a. Er is de mogelijkheid tot het volgen van één 
gratis proefles/kennismakingsles per 
(aspirant)leerling. Deze duurt ongeveer 45 
minuten. 

b. Er worden jaarcursussen aangeboden van 30, 
45 en 60 minuten, zowel wekelijks als om de 
(les)week. 

c. Er is de mogelijkheid tot het aanschaffen van 
een strippenkaart van 4 of 10 lessen die in 
overleg met de docent kunnen worden 
ingepland. De strippenkaart bestaat uit lessen 
van 30, 45 of 60 minuten. Strippenkaarten van 
4 lessen (klein) hebben een geldigheid van zes 
maanden. Strippenkaarten van 10 lessen 
(groot) hebben een geldigheid van één 
kalenderjaar. Lessen van een strippenkaart 
dienen uiterlijk 48 uur van tevoren worden 
afgezegd. Wordt dat niet gedaan, dan is 
lesgeld verschuldigd en wordt de te laat 
afgezegde les van de kaart afgestreept. In 
geval van duidelijke overmacht kan hierop een 
uitzondering worden gemaakt. 

d. De lessen zijn in principe individueel. De 
docent regelt geen vaste groepslessen. 
Wanneer de leerling graag met een kennis of 
met een eigen ensemble/kamermuziekgroep 
les(sen) wil volgen, dan is dat in overleg 
uiteraard mogelijk. Hiervoor zou ook een 
strippenkaart aangeschaft kunnen worden. 

e. Het doel is om minimaal één keer per jaar een 
workshop, samenspeelmoment en/of 
voorspeelavond te houden met de leerlingen. 
Deze telt als één les, ook wanneer hier door de 
leerling geen gebruik van wordt gemaakt. 
Mocht de activiteit niet georganiseerd kunnen 
worden, dan wordt een gewone les gegeven. 

 
2. Lesgeldtarieven 

a. De tarieven van de jaarcursussen in 2020-2021 
zijn berekend op basis van een uurtarief van 
€40,00 voor de reguliere lessen en 
€44,00/€47,00 voor de strippenkaarten (resp. 
groot en klein), inclusief 21% BTW, uitgaande 
van 36 wekelijkse en 20 tweewekelijkse lessen 
per cursusjaar. 
 

 
 

b. Voor leerlingen onder de 21 jaar geldt een 
vrijstelling van BTW. Voor hen geldt daarom 
het kortingstarief. 

c. Eventuele tariefswijzigingen gaan in per het 
volgende cursusjaar en zullen schriftelijk aan  
de leerling worden medegedeeld vóór 15 mei 
2021. 

 
3. Betaling 

a. Betaling geschiedt vooraf. Er bestaan de 
volgende opties: 
- Betaling in twee termijnen. U ontvangt 

een factuur in september 2020 en in 
januari 2021. Hierbij worden geen 
administratiekosten berekend. 

- Betaling in 10 maanden. U ontvangt van 
september 2020 t/m juni 2021 
maandelijks een factuur. Er wordt per 
maand €2,00 administratiekosten in 
rekening gebracht, in totaal dus €20,00 
per cursusjaar. 

- Een strippenkaart dient in één keer te 
worden betaald. 

b. Bij overschrijding van de betalingstermijn 
ontvangt u een herinnering en als nodig een 
aanmaning. Wanneer nog steeds niet wordt 
voldaan aan de betalingsplicht, volgt een nota 
verhoogd met incassokosten. Bij niet-betaling 
komen ook buitengerechtelijke kosten voor 
rekening van de debiteur. 

 
4. Inschrijving  

a. Inschrijving geschiedt door middel van een 
lesovereenkomst. 

b. De overeenkomst geldt voor één cursusjaar en 
wordt daarna stilzwijgend verlengd met steeds 
één cursusjaar. 

c. Bij verlenging van de overeenkomst gelden de 
algemene voorwaarden van het nieuwe 
cursusjaar. Deze worden vóór 15 mei 2021 aan 
de leerling verstrekt. 

d. Tussentijdse inschrijving is mogelijk. Het 
totaalbedrag wordt dan berekend aan de hand 
van het aantal overgebleven lesweken. 

 
 



 
 

 

 

5. Wijziging van de lopende overeenkomst 
a. Bij de jaarcursussen is het mogelijk om 

gedurende de overeenkomst van lesvorm te 
wijzigen. 
i. Bij wijzigingen naar een duurdere vorm 

wordt een invoertermijn van één maand 
aangehouden. Het lesgeld zal opnieuw 
worden vastgesteld per die datum en het 
verschil zal worden verrekend. Hierbij 
worden geen administratiekosten in 
rekening gebracht. 

ii. Wijziging naar goedkopere vorm is 
maandelijks mogelijk vanaf het tweede 
cursusjaar. Hierbij geldt de wettelijke 
opzegtermijn van één maand. Het lesgeld 
zal opnieuw worden bepaald en 
lesgeldrestitutie zal worden toegekend, 
onder aftrek van €10,00 
administratiekosten. 

b. Tussentijdse wijziging van een strippenkaart is 
niet mogelijk. Wel kunnen de resterende 
lessen van de strippenkaart op een andere 
manier worden ingepland, in overleg met de 
docent. Bij aanschaf van een volgende 
strippenkaart kan worden gekozen voor een 
andere vorm. 

 
6. Opzegging en restitutie 

a. Opzegging van de overeenkomst dient te 
geschieden vóór 1 juni 2021. Na deze datum 
wordt de overeenkomst geacht het volgende 
cursusjaar door te lopen. 

b. Tussentijdse opzegging tijdens het eerste 
cursusjaar is alleen mogelijk in geval van 
verhuizing naar een woonplaats buiten de 
regio of langdurige ziekte, waardoor het 
redelijkerwijs niet meer mogelijk is de lessen te 
volgen. In deze gevallen kan lesgeldrestitutie 
plaatsvinden over de nog resterende lessen, 
onder aftrek van €10,00 administratiekosten. 

c. Voor opzegging tijdens een tweede of volgend 
cursusjaar geldt een wettelijke opzegtermijn 
van één maand. In dit geval kan 
lesgeldrestitutie plaatsvinden over de nog 
resterende lessen, onder aftrek van €10,00 
administratiekosten. Dit betreft alleen de 
jaarcursussen. 

d. Er wordt geen restitutie verleend in geval van 
een strippenkaart die niet volledig wordt 
opgemaakt, tenzij er duidelijk sprake is van 
overmacht (onder aftrek van €10,00 
administratiekosten). Wel kunnen de  

 
resterende lessen in overleg worden 
overgedragen aan iemand anders, of kan de 
geldigheid met een periode van zes maanden 
(bij een strippenkaart van 4 lessen) of één 
kalenderjaar (bij een strippenkaart van 10 
lessen) worden verlengd. 

 
7. Cursusjaar en vakanties 

a. Het cursusjaar 2020-2021 start op 31 augustus 
2020. 

b. Er wordt gestreefd naar 36 wekelijkse lessen 
en 20 tweewekelijkse lessen.  

c. Een overzicht van de lesdata zal aan het begin 
van het cursusjaar worden overhandigd. 

d. De schoolvakanties voor de basisschool regio 
Midden worden aangehouden in het rooster. 

e. Gedurende het cursusjaar kunnen 
roosterwijzigingen voorkomen. Dit gebeurt 
altijd in overleg met de leerling. 

 
8. Vervallen lessen 

a. Wanneer de leerling om welke reden dan ook 
geen gebruik maakt van een met hem/haar 
afgesproken lesuur, is desalniettemin lesgeld 
verschuldigd. Wanneer het mogelijk is in de 
planning, kan de les in overleg worden 
ingehaald binnen het cursusjaar. 

b. Ziekte van de docent heeft tot gevolg dat de 
les vervalt. Bij langdurige ziekte van de docent 
zal deze trachten voor vervanging te zorgen. 
Indien wegens ziekte van de docent meer dan 
drie lessen in een cursusjaar uitvallen, zal 
creditering over de meer dan drie niet gegeven 
lessen plaatsvinden na afloop van het 
cursusjaar. 

c. Bij annulering van een les door de docent voor 
andere redenen zal worden getracht de 
vervallen les in te halen binnen het cursusjaar. 
Hiervoor zijn extra data gereserveerd op de 
jaarplanning. 

 
9. Instrumenten en overige leermiddelen 

a. De leerling dient zelf te beschikken over een 
instrument. De docent kan advies geven over 
huur of aanschaf hiervan. 

b. De aanschaf van bladmuziek en andere 
studiebehoeften zijn niet bij het lesgeld 
inbegrepen. 

 
 


