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Algemene	  voorwaarden 
 

 

Algemeen	  

Het	  lesjaar	  is	  gelijk	  aan	  het	  schooljaar	  inclusief	  vakanties	  van	  de	  basisscholen	  in	  de	  regio	  

zuid.	  Tijdens	  schoolvakanties,	  nationale	  feestdagen	  en	  de	  dag	  na	  Hemelvaart	  vinden	  geen	  

lessen	  plaats.	  

	  

Inschrijving	  

Inschrijving	  vindt	  plaats	  door	  aanmelding	  via	  het	  inleveren	  van	  een	  volledig	  ingevuld	  

inschrijfformulier	  bij	  de	  docente.	  Aanmelding	  voor	  lessen	  kan	  gedurende	  het	  gehele	  

lesjaar.	  Leerlingen	  tot	  18	  jaar	  moeten	  worden	  ingeschreven	  door	  hun	  ouders	  of	  

verzorgers.	  Door	  inschrijving	  verklaart	  men	  zich	  akkoord	  met	  deze	  algemene	  

voorwaarden.	  

	  

Plaatsing	  

De	  lessen	  vinden	  plaats	  op	  de	  Dorpstraat	  1,	  6301	  BA	  	  Sibbe	  of	  bij	  de	  leerling	  thuis.	  Voor	  

lessen	  bij	  de	  leerling	  thuis	  worden	  reiskosten	  in	  rekening	  gebracht.	  De	  lessen	  vinden	  

plaats	  op	  een	  in	  onderling	  overleg	  bepaalde	  vaste	  dag	  en	  tijdstip.	  De	  leerling	  dient	  tijdig	  

aanwezig	  te	  zijn!	  Is	  de	  leerling	  eenmaal	  geplaatst,	  dan	  is	  en	  blijft	  het	  lesgeld	  verschuldigd	  

tot	  het	  moment	  waarop	  de	  leerling	  niet	  langer	  ingeschreven	  staat.	  

	  

Uitschrijving	  

De	  lesovereenkomst	  loopt	  af	  bij	  opzegging;	  dit	  dient	  1	  maand	  van	  tevoren	  schriftelijk	  te	  

geschieden,	  via	  de	  mail	  of	  een	  brief.	  Dit	  houdt	  in	  dat	  na	  de	  opzegging	  nog	  1	  maand	  

lesgeld	  verschuldigd	  is	  en	  dat	  de	  leerling	  op	  deze	  lessen	  recht	  heeft.	  Bij	  stoppen	  voor/in	  

de	  vakantieperiode	  wordt	  het	  lesgeld	  op	  basis	  van	  de	  genoten	  lesuren	  herrekend.	  	  	  

	  

	  



Instrument,	  lesmaterialen/leermiddelen	  

De	  kosten	  voor	  lesmaterialen	  en	  leermiddelen	  zijn	  voor	  rekening	  van	  de	  leerling.	  	  

	  

Lessen	  en	  lesduur	  

De	  leerling	  kan	  kiezen	  uit	  30	  minuten,	  45	  minuten	  of	  60	  minuten	  per	  les.	  Er	  is	  

keuzemogelijkheid	  uit	  een	  keer	  per	  week	  les	  of	  eens	  in	  de	  twee	  weken.	  	  	  

	  

Afwezigheid	  leerling	  

Indien	  een	  leerling	  niet	  op	  de	  afgesproken	  tijd	  verschijnt	  danwel	  aanwezig	  is,	  ook	  na	  

afmelding,	  vervalt	  het	  recht	  op	  die	  les.	  Bij	  ziekte	  van	  de	  leerling	  dient	  u	  dit	  door	  te	  geven	  

aan	  de	  docente.	  Bij	  afwezigheid	  van	  de	  leerling	  vindt	  geen	  restitutie	  van	  lesgeld	  plaats.	  

Slechts	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  kan	  bij	  langdurige	  afwezigheid	  van	  een	  leerling	  (langer	  

dan	  4	  aaneengesloten	  weken)	  op	  verzoek	  een	  individuele	  regeling	  getroffen	  worden	  

betreffende	  restitutie	  van	  lesgeld	  of	  inhalen	  van	  de	  lessen.	  

	  

Afwezigheid	  docente	  

Bij	  afwezigheid	  van	  de	  docente	  wordt	  de	  les,	  in	  overleg,	  verzet	  of	  volgt	  er	  restitutie	  van	  

lesgeld.	  

	  

Lesgeldtarief	  en	  betaling	  van	  de	  lessen	  

Het	  lesgeldtarief	  staat	  vermeld	  op	  het	  inschrijfformulier.	  Door	  het	  plaatsen	  van	  de	  

leerling	  ontstaat	  de	  betalingsverplichting	  voor	  het	  lesgeld.	  Het	  totaal	  verschuldigde	  

lesgeld	  voor	  het	  betreffende	  lesjaar	  wordt	  in	  12	  termijnen	  verdeeld.	  Betalingen	  dienen	  

elke	  maand	  automatisch	  te	  worden	  overgeschreven	  op	  rekeningnummer	  NL72	  ABNA	  

0460	  0417	  46	  ten	  name	  van	  C.G.J.	  Thissen.	  Contant	  betalen	  is	  niet	  mogelijk.	  

	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  


