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1. Lesvorm, planning en annulering 

a. Het lesaanbod bestaat uit individuele lessen 
(30/45/60 minuten per les) en 
kamermuzieklessen (60/90 minuten per les). 

b. Er wordt gewerkt met losse lessen, die per 
keer in overleg worden gepland. 

c. Lessen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren 
worden afgezegd. Gebeurt dat niet, dan wordt 
de helft van het lesgeld in rekening gebracht. 
In geval van duidelijke overmacht kan hierop 
een uitzondering worden gemaakt. 

 
2. Lesgeldtarieven 

a. De tarieven in 2022 zijn berekend op basis van 
een uurtarief van €50,00, inclusief 21% BTW. 

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 kalenderjaar en zullen schriftelijk aan  
de leerling worden medegedeeld vóór 15 
november 2022. Tevens worden de nieuwe 
tarieven per deze datum vermeld op de 
website. 

 
3. Betaling 

a. Betaling geschiedt bij voorkeur voorafgaand 
aan de les en uiterlijk 14 dagen na de 
afgenomen les. 

b. De betaling gebeurt per betaalverzoek. Deze 
biedt de docent aan het begin van de les aan 
de leerling aan. 

c. Mocht betaling via betaalverzoek niet mogelijk 
zijn, dan heeft de leerling de mogelijkheid de 
betaling binnen 14 dagen te voldoen op 
rekeningnummer NL25 INGB 0007614361, op 
naam van A.L.R. van Opstal, onder vermelding 
van “[Vioolles/Kamermuziekles] [dd-mm]”. 

d. De docent stuurt uiterlijk aan het begin van de 
volgende maand een overzichtsfactuur van de 
afgenomen lessen van de maand ervoor. 
 
 
 
 
 

 
 

e. Bij overschrijding van de betalingstermijn 
ontvangt de leerling 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. 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. 

 
5. Inschrijving en privacy 

a. Er worden persoonsgegevens gebruikt ten 
behoeve van de facturatie en administratie 
betreffende de muzieklessen. 

b. Bij inschrijving worden de volgende gegevens 
gevraagd en in de administratie verwerkt: 
- Leerling: naam en achternaam, adres, 

postcode, woonplaats, geboortedatum,  
e-mailadres, telefoonnummer. 

- Bij facturatie door iemand anders dan de 
leerling zelf (bij bijvoorbeeld 
minderjarigheid) worden tevens deze 
benodigde gegevens, minus de 
geboortedatum, van deze persoon 
gevraagd en in de administratie verwerkt. 

c. De gegevens worden in de administratie 
opgeslagen zolang er lessen worden 
afgenomen. Uiterlijk 5 jaar na de laatst 
afgenomen les worden de gegevens uit de 
administratie verwijderd. Op uw verzoek kan 
dit eerder gebeuren. 

 
 
 


