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ALGEMENE VOORWAARDEN GITAARLES- BILTHOVEN.NL SEIZOEN 2017-2018 

 

Vast maandbedrag voor de lessen: 

Op basis van het aantal te verwachten lessen in één seizoen, dat loopt van september 2017 t/m augustus 2018  wordt een 

maandbedrag berekend. Het aantal lessen voor een volledig seizoen bedraagt meestal rondom de 42 lessen (mits men begint met 

de lessen in september). Dit aantal wordt vermenigvuldigd met het lestarief en daarna gedeeld door 12 maanden. De uitkomst is 

het vaste maandbedrag dat 12 maal (eens per de 22
ste

 van de maand) gefactureerd wordt van september 2017  tot en met augustus 

2018. Ook al vinden er geen lessen plaats in de maand augustus 2018. 

 

Facturering & betaling: 

Er wordt rondom de 22
ste

 van elke maand een e-mail verstuurd met een link naar een PDF bestand met daarin de factuur voor die 

maand met het vaste maandbedrag. Deze facturen worden als Pdf-bestand minimaal 1 jaar bewaard op de server van de website 

www.gitaarles-bilthoven.nl. De leerling ontvangt een loginnaam en wachtwoord om op de persoonlijke pagina op www.gitaarles-

bilthoven.nl/login de facturen te kunnen bekijken en te downloaden. Zodra de factuur is voldaan wordt dit ook vermeld op deze 

pagina. 

 

De maandelijkse betalingen van het vaste maandbedrag gebeurt bij voorkeur via een bankoverschrijving op IBAN 

rekeningnummer  IBAN: NL54 KNAB 0646 6477  84  t.n.v. RJ Molema te Bilthoven. 

  

Uitschrijving en opzegging: 

Voor nieuwe/startende leerlingen geldt een proeftijd van 4 lesweken. Hierna geldt een opzegtermijn van 4 lesweken. Uitschrijving 

kan mondeling geschieden. Indien de  leerling stopt vóórdat het seizoen is afgelopen, volgt een correctiefactuur op basis van de 

gedane betalingen en de ontvangen lessen.  

 

Lesruimte: 

Er wordt les gegeven in de lesruimte aan de Nimrodlaan nr. 32, 3721 BX  te Bilthoven tel. 030-2258011 mob. 06-40334317. 

  

Vakantie:  

Tijdens reguliere schoolvakanties en feestdagen zoals die gelden voor Midden–Nederland, worden er geen lessen gegeven. Voor 

de data, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-de-schoolvakanties-in-

2017-2018. Of raadpleeg de les-kalender via je eigen login op http://www.gitaarles-bilthoven.nl/login 

 

Lesmateriaal: 

Gitaarsnaren, gitaaronderdelen, lesmateriaal en leermiddelen zijn niet bij de prijs van de gitaarles inbegrepen. Deze zijn in de 

meeste gevallen bij de leraar (op aanvraag) verkrijgbaar. 

  

Muziekinstrument: 

De leerling wordt geacht zelf een muziekinstrument en eigen lesboek mee te nemen naar de les. 

  

Verhindering: 

Een les kan in sommige gevallen verzet worden als er met de gitaarleraar minimaal 1 week van tevoren een andere lestijd is 

afgesproken (indien de agenda dit toestaat). Wanneer dit te laat, of helemaal niet gebeurt, of het is niet mogelijk de les in dié week 

te verzetten, vervalt de les. Deze wordt in dit geval echter wel in rekening gebracht. Bij verhindering graag contact opnemen. Dat 

kan via e-mail, WhatsApp, SMS of bellen of mondeling. Zodra de leerling weet wanneer hij of zij niet kan, geef het aan, dan is er 

meer kans om een les op een andere tijd in te halen. 

  

Ziekte leerling: 

Bij ziekte vervalt de les. Deze wordt echter wel in rekening gebracht. Zie boven. Als er sprake is van langdurige ziekte kunnen de 

lessen en betalingen in overleg met de leraar eventueel tijdelijk stopgezet worden.  

 

Ziekte/afwezigheid leraar: 

Bij ziekte of afwezigheid van de leraar zal worden getracht de uitgevallen les te verzetten in dezelfde week. Indien de les niet kan 

worden verzet wordt het lestarief voor deze les in mindering gebracht op de laatste factuur (in augustus 2018) van dat seizoen. 

  

Weigering/wegsturen: 

De leraar houdt zich het recht voor een leerling te weigeren of weg te sturen uit de les bij wangedrag. Ook kan de leraar een 

leerling weigeren als er een achterstand van betaling is of bij herhaaldelijk te laat betalen. Bij weigering of wegsturen wordt géén 

restitutie verleend. 
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