Algemene Voorwaarden – gitaarlessen Almere Poort
(versie 1.3 Augustus 2021)

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze “Algemene Voorwaarden – gitaarlessen Almere Poort
(versie 1.1 December 2018)”.
b. Inschrijf f ormulier: het f ormulier waarmee u zich kan inschrijven voor het volgen van
gitaarlessen.
c. “u” of “de leerling”: de partij die gitaarlessen zal volgen dan wel volgt.
d. “de docent” of “de gitaardocent”: de partij die gitaarlessen zal geven dan wel g eef t.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Door u in te schrijven voor gitaarlessen verklaart u akkoord te gaan met deze Algemene
Voorwaarden.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gitaarlessen die gegeven worden
door gitaardocent Floris Bekker, aan de Saturnussingel in Almere Poort.
Artikel 3: Proeflessen
3.1 Vóór of f iciële inschrijving is het mogelijk om proef lessen te volgen. U kunt kiezen uit 1
gratis proef les of 3 proef lessen met korting. Meer inf ormatie hierover kunt u opvragen bij
de gitaardocent.
3.2 Als u na de proef les(sen) besluit gitaarlessen te gaan volgen, dan kunt u zich inschrijven
door het inschrijf f ormulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
In artikel 4 leest u meer over de inschrijving.
Artikel 4: Inschrijving
4.1 Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en inleveren (geprinte versie) dan wel
versturen (digitale versie) van het inschrijf f ormulier. Op het inschrijf f ormulier geef t de
leerling zijn keuze met betrekking tot het lestype en de lesf requentie aan.
4.2 Door het inleveren dan wel versturen van het inschrijf f ormulier gaat de leerling een
betalingsverplichting aan. In artikel 9 leest u meer over betaling van het lesgeld.
Artikel 5: Lestype
5.1 De leerling heef t de volgende keuzes wat betref t het type les:
- privéles; en
- duoles.
5.2 De leerling geef t zijn keuzes door via het inschrijf f ormulier.
Artikel 6: Lesfrequentie
6.1 De leerling heef t de volgende keuzes wat betref t de f requentie van de les:
- wekelijks – vaste dag en tijd;
- tweewekelijks – vaste dag en tijd;
- strippenkaart wekelijks – 10 lessen per periode; en
- strippenkaart tweewekelijks – 5 lessen per periode.
In artikel 6.3 vind je meer inf ormatie over de strippenkaart.
6.2 De leerling geef t zijn keuzes door via het inschrijf f ormulier.
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6.3 Als er wordt gekozen voor een stippenkaart, dan worden de lessen – in overleg met de
docent – f lexibel ingepland.
Er kan worden gekozen voor een strippenkaart van 10 lessen per periode of een
strippenkaart van 5 lessen per periode.
De strippenkaart dient binnen 1 periode te worden opgemaakt.
De perioden staan beschreven in artikel 7.

Artikel 7: Lesjaar en perioden
7.1 Het lesjaar loopt parallel aan de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs van de
regio Noord.
7.2 Het lesjaar is ingedeeld in 4 periodes die elk gemiddeld 10 lesweken omvatten.
De periodes staan vermeld in het lesrooster. Het lesrooster is t e downloaden via de
website GitaarlesInAlmerePoort.nl
Artikel 8: Kosten gitaarles
8.1 Een gitaarles duurt 45 minuten.
8.2 Bij de lesf requentie wekelijks wordt uitgegaan van 40 lesweken per jaar
(4 periodes van gemiddeld 10 lesweken).
8.3 Actuele lesprijzen staan vermeld op de website

Artikel 9: Betaling lesgeld
9.1 Betaling van het lesgeld vindt plaats op basis van een door de gitaardocent aan de leerling
verstuurde f actuur.
9.2 De leerling is verplicht om het lesgeld per periode vooruit te betalen, tenzij de gitaardocent
en de leerling andere af spraken maken.
9.3 Bij de lesf requentie wekelijks vindt f acturering plaats per periode (10 lessen), per half jaar
(20 lessen) of per jaar (40 lessen).
Bij de lesf requentie tweewekelijks (om de week) vindt f acturering plaats per periode (5
lessen), per half jaar (10 lessen) of per jaar (20 lessen).
9.4 Als de leerling in een aangebroken periode begint met het volgen van gitaarlessen, dan
worden de in die periode resterende lessen per direct gef actureerd. De artikelen 9.1 en 9.2
gelden dan vanaf de eerstvolgende periode.
9.5 Als de leerling ervoor kiest om het lesgeld voor een geheel lesjaar vooruit te betalen, dan
krijgt hij/ zij een korting van 10% op het totaalbedrag.
9.6 Het rekeningnummer van de gitaard ocent is NL79 ABNA 0812 6434 10 t.n.v. Floris
Bekker.
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Artikel 10: Afmelding, ziekte en vakantie
10.1 Af melding voor een gitaarles geschiedt telef onisch bij de docent.
10.2 Af melding geschiedt uiterlijk 24 uur van tevoren, ongeacht de reden van af melding.
10.3 Gemiste lessen in verband met ziekte of persoonlijke omstandigheden moeten bi nnen 3
weken worden ingehaald. Als de gitaardocent en de leerling in goed overleg geen
geschikt moment kunnen vinden voor het inhalen van de les, dan komt deze les te
vervallen. Er vindt in dat geval geen restitutie van het lesgeld plaats.
10.4 Gemiste lessen in verband met vakanties buiten de vakanties zoals genoemd in artikel
7.1 (schoolvakanties van het voortgezet onderwijs van de regio Noord) zullen niet worden
ingehaald. Voor deze gemiste lessen vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
Artikel 11: Beëindiging en opzegging
11.1 Door het invullen en inleveren/ versturen van het inschrijf f ormulier schrijf t de leerling zich
tot wederopzegging in voor gitaarlessen.
11.2 De leerling (of zijn/ haar ouder(s)/ voogd in geval van minderjarigheid) dient in geval van
opzegging een opzegtermijn van minimaal 1 hele kalendermaand in acht te nemen.
De opzegging gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de hele
kalendermaand die volgt na de dag waarop is opgezegd.
11.3 Opzegging geschiedt schrif telijk aan de gitaardocent.
11.4 Deze overeenkomst eindigt na het verlopen van de opzegtermijn.

