ALGEMENE VOORWAARDEN MARCEL DE HOOP MUZIEK
1. De opdrachtgever is degene die de overeenkomst ondertekent en betaalt. Vanaf 18
jaar kan dat de leerling zelf zijn, tot 18 jaar is dat een ouder/verzorger van de
leerling.
2. De overeenkomst wordt aan het einde van het seizoen stilzwijgend voortgezet.
Voor het opzeggen van de lessen geldt een opzegtermijn van twee maanden
gerekend vanaf het moment van binnenkomst van de opzegging.
3. Ik volg tijdens het schooljaar de officiële schoolvakanties, zoals die worden
gepubliceerd op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties. Dat
betekent dat ik geen rekening kan houden met afwijkende vakantieregelingen van
scholen, ook al omdat deze per school kunnen verschillen; denk hier bijvoorbeeld
aan de Meivakantie. Verhindering van een leerling door een afwijkende
vakantieregeling geeft derhalve geen recht op restitutie van het lesgeld.
Uitzondering hierop vormt Derde Pinksterdag.
4. Het schooljaar zal gemiddeld 40 lesweken tellen, afhankelijk van of het een “lang”
of “kort” schooljaar is. Het kunnen er dus ook 39 of 41 zijn. U betaalt in elk geval
altijd het aantal aangeboden lessen. Dus als de leerling op maandag les heeft en er
zijn 38 maandagen in het seizoen, dan betaalt U dus 38 lessen. Heeft de leerling
bijvoorbeeld op dinsdag les en zijn er 39 dinsdagen in het seizoen, dan betaalt U
dus 39 lessen.
5. De opdrachtgever betaalt maandelijks vooruit. U ontvangt hiervoor van mij een
factuur voor het aantal lessen dat in die maand zal plaatsvinden. Dit kan per maand
verschillen, o.a. vanwege vakanties. U krijgt de factuur bij voorkeur via email
toegestuurd in de eerste week van de maand.
6. Voor leerlingen vanaf 21 jaar ben ik verplicht 21% BTW in rekening te brengen.
7. Ziekmelding of verhindering van de leerling gaarne via WhatsApp, sms of
telefoontje naar mijn mobiele nummer doorgeven. Ziekmelding of verhindering van
de leerling geeft geen recht op restitutie van het lesgeld of inhalen van de les.
Mocht inhalen mogelijk zijn dan doen we dat natuulijk maar U kunt daar geen
rechten aan ontlenen. Als de leerling een periode niet kan komen wegens ziekte kan
er een regeling worden getroffen. Er is dan wel een doktersverklaring nodig.
8. Ziekmelding of verhindering van de docent geeft wel recht op restitutie of inhalen
van de les. Mocht het inhalen van de les niet mogelijk zijn dan wordt de gemiste les
bij de volgende factuur van het lesgeld afgetrokken.
9. Als er twee of meer kinderen uit één gezin bij mij les volgen, krijgt het tweede (en
volgende) kind 20% korting. Dit geldt alleen voor kinderen tot 18 jaar.
10. U wordt vriendelijk verzocht de huisregels van het lesgebouw in acht te nemen.

