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ALGEMENE LESVOORWAARDEN YOUR MUSIQSKOOL  2016-2017 
 
1.INSCHRIJVEN 
 
1. Cursisten kunnen zich het gehele jaar inschrijven, maar vóór 1 juli is wenselijk  i.v.m.  garantie 
plaatsing in het nieuwe seizoen. Inschrijving geschied d.m.v. het online inschrijfformulier.  
 
2. De inschrijving is compleet wanneer deze via onze website wordt verstuurd en door de 
administratie van Your Musiqskool wordt ontvangen en bevestigd. Wanneer u inschrijft gaat u 
akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden.  
 
3. Your Musiqskool houdt een volledige administratie bij van de overeenkomst, wat er tijdens de 
overeenkomst gebeurt en de geldende tarieven, waarbij geldt dat schriftelijke communicatie van 
Your Musiqskool voor mondelinge uitingen gaan. 
 
4. Your Musiqskool behoudt zich het recht voor (de startdatum van) een cursus uit te stellen of te 
annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.  
 
5. De start van een cursusjaar loopt in principe gelijk met het schooljaar van het basisonderwijs. 
Met de inschrijving geeft u tevens toestemming om het gebruik van beeldmateriaal waar u(w kind) 
op staat t.b.v. muziekschoolpublicaties, en ter promotie op on- en offline (social) media, tenzij 
anders door u schriftelijk (per email) aangegeven. 
 
 
2. CURSUSDUUR 
 
1. Een volledig lesjaar bestaat uit 40 lesweken.  
Lesweken die uitvallen door nationale feestdagen en schoolvakanties zijn reeds hierin verwerkt.  
 
2. De duur van de cursus hangt af van het soort lespakket. De cursist( e) kan kiezen uit diverse 
lesovereenkomsten. Een kwartaalpakket, halfjaarpakket en jaarpakket. Deze pakketten zijn tevens 
gebaseerd op de 40 lesweken.   
 
3. Zonder schriftelijke opzegging wordt een lespakket stilzwijgend verlengd voor een volgende 
periode. Bij een maandpakket (alleen geldig in Amsterdam) geldt 10 werkdagen voorafgaand aan 
volgende maand). De cursist ontvangt een digitale factuur per email  voor het volgende 
afgesproken lespakket en voldoet deze voorafgaand aan de lessen.  
 
 
3. LESTARIEVEN EN BETALING LESGELD 
 
1. Voor de producten en diensten die u van Your Musiqskool afneemt bent u een vergoeding 
verschuldigd. U bent ook een vergoeding verschuldigd aan Your Musiqskool voor producten en 
diensten van derden die u via Your Musiqskool bestelt, zoals lesmaterialen of instrumenten. De 
verschillende tarieven vindt u op http://www.yourmusiqskool.nl/lestarieven. Deze kunt u opvragen 
bij de administratie.  
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2. Het abonnementsgeld is exclusief lesmaterialen, oefeninstrumenten, -benodigdheden, excursies 
en bijzondere evenementen zoals het Eindconcert (End of Season Concert). Het abonnementsgeld 
wordt berekend aan de hand van uw leeftijd en de lesvorm die u volgt. In het geval dat de leerling 
een andere lesvorm volgt dan dat er bij aanmelding is opgegeven, dient u het tarief van de 
gevolgde lessen te betalen. 
 
3. De tarieven van Your Musiqskool worden jaarlijks gewijzigd en doorgegeven aan het begin van 
elk nieuw lesseizoen, tenzij vooraf nadrukkelijk anders aangegeven.  Doorgaans worden per  
1 september van ieder jaar de tarieven gewijzigd. Dit is te lezen op de website en wordt verwerkt in 
de schriftelijke communicatie uitingen van Your Musiqskool.  
 
4. Alle tarieven zijn gebaseerd op 40 lesweken. 
Een schooljaar bestaat uit gemiddeld 40 lesweken, dit komt omdat de overheid schuift met 
de  zomervakanties.  Het kan voorkomen dat er per schooljaar tussen de 38 en 42 lesweken 
zijn.  Dit kan ieder moment ingaan. 
 
5. Bij verandering van lesvorm zal het lestarief van de nieuwe lesvorm worden berekend. Tevens 
zal er een herberekening plaats vinden over de inmiddels gevolgde lessen van de oude lesvorm 
vanwege de termijnbetalingen. 
 
6. Your Musiqskool mag de tarieven één keer per jaar aanpassen aan de hand van de 
Consumentenprijsindex van het CBS.  
 
7.Het lesgeld moet worden voldaan voorafgaand aan elke nieuwe afgesproken periode/lespakket 
(kwartaal, half jaar, jaarpakket). In geval van een jaarpakket is betaling per maand mogelijk.  
U ontvangt twee weken voorafgaand aan elke nieuwe lestermijn een digitale factuur. De lessen 
starten zodra het lesgeld ontvangen is door  Your Musiqskool. Dit kan worden voldaan door 
contante betaling, dan wel door overschrijving per bank. U ontvangt in de maand voorafgaan aan 
het volgende lespakket een digitale factuur.  
 
8. Hebben wij uw betaling niet ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn, dan ontvangt u 
van ons een herinnering. U dient dan het lesgeld per direct te voldoen voordat de lessen worden 
gestart. Mocht uw betaling dan nog niet binnen zijn, dan behouden wij ons het recht voor de lessen 
(tijdelijk) op te schorten totdat uw betaling door ons is ontvangen.  
 
9.  U blijft ten  alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de lesgelden. Ook in het geval 
van een automatische incasso. In het geval van het storneren van de betaling om welke reden dan 
ook, bent u zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld. Bij niet tijdige 
betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van 
invordering, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten voor uw rekening volgens de 
Incassowet. Tevens zullen de lessen worden gestaakt tot dat het verschuldigde bedrag voldaan is. 
De gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd. 
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4. BETAALMETHODE 
1. Het abonnementsgeld kunt u naar keuze betalen: óf door het totale abonnementsgeld in één 
keer te betalen aan het begin van uw lespakket óf door een doorlopende maandelijkse 
automatische incasso of overboeking.  
 
2. Kiest u voor het gebruik van de doorlopende automatische incasso zal het abonnementsgeld in 
10 of 12 maandelijkse termijnen worden geïncasseerd van uw rekening. Deze betaaltermijnen 
hoeven niet gelijk te lopen met de lesweken. Indien u later in het seizoen met een cursus start, kan 
het verschuldigde abonnementsgeld en het aantal termijnen naar evenredigheid worden 
aangepast. 
 
3. Workshops en cursussen kunt u op de volgende manier betalen: PayPal, iDEAL, eenmalige 
automatische incasso. 
 
 
5. BEEINDIGEN LESOVEREENKOMST  
 

1. Opzegging van een  lesovereenkomst/lespakket moet schriftelijk of via email met 
inachtneming van een opzegtermijn van één maand en voor de eerste  van de volgende 
kalendermaand ingediend worden. Opzeggingen via social media kanalen (whatsapp, 
facebook, etc.) worden door ons niet in behandeling genomen. 
 

2. Opzegging is alleen mogelijk indien er aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.  
 

6. LESINHOUD EN LESVORM 
 
1. De docent bespreekt bij de proefles de gewenste leerdoelen en muzikale interesse met de 
leerling en/of ouders, en maakt een inschatting van wat haalbaar is per seizoen.   
 
2. Naar aanleiding van de gewenste leerdoelen, vult de docent naar eigen inzicht en expertise de 
lessen in.  
 
7. AANWEZIGHEID & BETROKKENHEID OUDERS TIJDENS LESSEN.  
 
1. De voortgang alsmede  leerpunten van de leerlingen worden (zo mogelijk en wanneer gewenst) 
maandelijks besproken en doorgegeven aan de ouders na de les. 
 
2. Ouders kunnen elke laatste week van elke maand de laatste 5-10 minuten van de les bijwonen.   
 
3. Daarnaast zullen er speciale actiedagen of evenementen zijn waarvoor de administratie de 
ouders (en eventueel andere familieleden, vrienden vriendinnen ) zal uitnodigen.  
 
 
8. LESTIJDEN & LESVORM  
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1. Naar aanleiding van het door ons ontvangen en bevestigde inschrijving, wordt de lesvorm en 
lestijd vastgesteld en meegedeeld aan de leerling en/of betaling plichtige. Your Musiqskool 
probeert zoveel mogelijk de lestijden af te stemmen op de voorkeur van de leerling, maar 
behouden ons het recht voor om de lessen in te plannen op een aansluitende wijze.  
 
2. Er kan tussentijds naar een andere lesvorm of instrument/vak worden overgeschakeld, mits de 
docent hier plaats voor heeft en er (in geval van groepslessen) voldoende aanmeldingen zijn.  
 
 
9. VAKANTIES EN NATIONALE FEESTDAGEN  
 
Op nationale feestdagen en tijdens schoolvakanties (regio Noord) wordt er doorgaans geen les 
gegeven door Your Musiqskool, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk gecommuniceerd.  
 
 
10. VERZUIM  & RESTITUTIE 
 
1. Is de cursist ziek of afwezig dan geeft de cursist en/of ouder/verzorger dit minimaal 24 uur van 
tevoren door. Afzeggen geschiedt via mail: administratie@yourmusiqskool.nl en via een whatsapp 
of sms bericht naar de docent.  Afzeggingen via whatsapp naar de administratie worden niet in 
behandeling genomen.  
 
2. Als een les op het afgesproken lestijdstip wordt verzuimd om wat voor reden dan ook. Blijft het 
abonnementsgeld verschuldigd.  
 
3. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk tenzij de cursist de lessen langere tijd niet kan volgen 
wegens langdurige ziekte (minimaal 4 weken aansluitend).  
 
4. Bij ziekte of ongeval indien de cursist minimaal aaneensluitend 2 weken heeft moeten verzuimen 
is inhalen van de gemiste les(sen) mogelijk mits er 24 uur van tevoren is afgemeld voor 
afgesproken lestijd en wanneer het rooster het toelaat. Alleen de gemiste lessen bij een minimale 
aaneengesloten verzuimperiode van 2 weken kunnen ingehaald worden mits het rooster het 
toelaat met een maximum van 2 lessen per cursusjaar.  
 
5. Bij alle andere opgegeven redenen is inhalen van verzuimde lessen niet mogelijk. 
 
6. Het inhalen van duo- of groepslessen is niet mogelijk.  
 
 
11. VERZUIM DOCENT 
 
1. Als een les geen doorgang kan vinden vanwege verzuim van de docent wegens ziekte of 
onvoorziene omstandigheden meldt de docent het minimaal 24 uur vantevoren. De docent 
organiseert invaldocent of wanneer de les in z’n geheel komt te vervallen een inhaalles op een 
later vast te stellen tijdstip.   
 
2. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 3 lessen aaneensluitend per schooljaar uitvallen 
en geen invaldocent beschikbaar is of geen mogelijkheid om de uitgevallen lessen in te halen, dan 
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is restitutie van lesgeld van de uitgevallen lessen mogelijk.  
 
 
11. OVERIGE BEPALINGEN  
Lesmethoden ontwikkeld door Your Musiqskool zijn en blijven eigendom van  
Your Musiqskool en kunnen alleen worden gebruikt met schriftelijke toestemming.  
 
© Your Musiqskool 2016 - 2017 


