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Artikel 1. De lesovereenkomst, vakanties, proefles en studieresultaat. 

a. De lesovereenkomst loopt van 1 september tot 1 juli en wordt elk jaar stilzwijgend 

verlengd. 

b. Indien de leerling dit wenst, behoort het tot de mogelijkheden om in overleg de 

lessen door te laten lopen tot de zomervakantie zoals deze geldt voor de 

schoolvakanties binnen de regio waar Uithoorn onder valt. 

c. Tijdens schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. 

d. Het is mogelijk 1 proefles af te nemen voor het op dat moment geldende tarief, 

alvorens te besluiten al dan niet door te gaan met het volgen van lessen.  

i. De proefles wordt in onderling overleg vastgesteld.  

ii. Na het aangaan van de lesovereenkomst gelden de Algemene 

Lesvoorwaarden. 

e. Bij onvoldoende studieresultaat behoudt Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK zich 

het recht voor de mondelinge lesovereenkomst te beëindigen. Deze beëindiging zal 

mondeling dan wel schriftelijk worden gedaan en vervolgens - binnen 5 werkdagen – 

schriftelijk worden bevestigd.  

 

 

Artikel 2. Lesmateriaal, lestijden en instrumenten. 

a. De leerling wordt geacht over voldoende studietijd en een instrument te beschikken 

en de lessen zo min mogelijk te verzuimen. 

b. De kosten van lesmaterialen zijn voor rekening van de leerling. 

c. Leerlingen dienen zelf de voor de les benodigde artikelen met zich mee te nemen. 

d. Wijziging van lestijden is alleen mogelijk in overleg met de docent. Lestijden kunnen 

niet eenzijdig worden gewijzigd. 

 

 

Artikel 3. Ziekte of afwezigheid. 

a. Bij verhindering dient Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK minimaal 24 uur voor 

aanvang van de les, met opgaaf van reden, hiervan in kennis te worden gesteld. 

b. Bij afmelding van minimaal 24 uur voor aanvang van de les spant Muziekpraktijk 

MUZIEK MET MARIEK zich in om de les zonder meerkosten te verzetten. 

c. Lessen die tijdig zijn afgemeld (zie artikel 3, onder lid a) worden in overleg op een 

ander moment ingehaald binnen de tijdsduur van de overeenkomst. 

d. Bij ziekte van de docent komen de lessen te vervallen. De betreffende lessen worden 

niet in rekening gebracht bij de leerling. Indien mogelijk kan de les in dezelfde week 

of de week erna worden ingehaald. 

 

 

Artikel 4. Betalingsverplichting. 

a. Genoten lessen worden aan het einde van de maand gefactureerd. Bij het niet tijdig 

(binnen 14 dagen na factuurdatum) voldoen van de factuur worden 

administratiekosten in rekening gebracht.  
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b. Bij het herhaald in gebreke blijven, worden naast de administratiekosten ook 

incassokosten in rekening gebracht en behoudt Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK 

zich het recht voor, de leerling uit te sluiten van het volgen van lessen totdat het 

verschuldigde bedrag incl. kosten is voldaan. 

c. Betalingen worden gedaan via internetbankieren. 

 

 

Artikel 5. Opzegging of beëindiging van de lessen gedurende de looptijd van de cursus. 

a. Bij tussentijdse opzegging dient een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht te 

worden genomen.  

b. Opzegging dient voor de 1ste van de maand te geschieden door middel van een 

schriftelijk bericht aan Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK. Hiervan wordt slechts 

afgeweken als de opzegging geschiedt op medisch advies (het lesgeld wordt dan 

verminderd met zoveel weken als, na ontvangst van de schriftelijke mededeling, geen 

lessen meer worden gevolgd), na overlegging van een verklaring van een arts. 

c. Bij verhuizing buiten de gemeente dient een opzegtermijn van 1 kalendermaand in 

acht te worden genomen.  

 

 

Artikel 6. Het maken van beeldmateriaal en het gebruik ervan. 

a. Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK maakt incidenteel beeldmateriaal van 

lessituaties en activiteiten, dat gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden. Als u 

niet wilt dat foto’s/films waarop u of uw kind staat afgebeeld worden gepubliceerd, 

dient u dit vooraf (bij uw inschrijving) schriftelijk kenbaar te maken. Als u dit niet 

doet, kunt u na publicatie geen aanspraak maken op een vergoeding. Bij het 

publiceren van foto’s en films wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.  

b. Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK draagt geen verantwoordelijkheid voor 

beeldmateriaal dat door derden is gemaakt en op internet/social media is geplaatst. 

 

 

Artikel 7. Diefstal, vermissing of schade. 

a. Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of 

schade aan de persoonlijke eigendommen van de leerling. 

b. Schade die wordt aangebracht aan het pand of eigendommen die toebehoren aan 

Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK dienen door de leerling, of bij minderjarigheid 

door de ouder/verzorger, te worden vergoed. 

 

Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK behoudt zich het recht voor om de Algemene 

Lesvoorwaarden – indien noodzakelijk -  tussentijds aan te passen.  

De lesvoorwaarden zoals hierboven uiteengezet zijn van kracht tot de nieuwe ingangsdatum 

van de aangepaste Algemene  Lesvoorwaarden van Muziekpraktijk MUZIEK MET MARIEK. 

 

 
 


