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Voorwaarden maand abonnement: 
 
Leslocatie 
Willem Dreeslaan 185 te Zoetermeer. Mocht de locatie tijdens de les overeenkomst wijzigen 
dan wordt dit minimaal 2 maanden voor wijziging kenbaar gemaakt.  
 
Lestijd 

De lestijd van de leerling staat vast. De lestijd kan alleen worden gewijzigd in 
overeenstemming met docent en leerling.  

Aantal lessen 

Het maandbedrag is gebaseerd op 40 lessen per schooljaar*. Tijdens de schoolvakanties 
(midden-Nederland) en algemene feestdagen, worden er geen lessen gegeven. Dit wordt 
altijd weergegeven op het jaarlijkse vakantierooster. 

*Uitzondering voor leerlingen met een andere lesfrequentie of leerlingen die instromen.  

Afwezigheid docent 

Wanneer de docent afwezig is wordt de les op een ander moment ingehaald of zorgt de 
docent voor een vervanger.  

Afwezigheid leerling 

Wanneer de leerling afwezig is wordt de les altijd gerekend*.  

*Bij uitzondering kunnen lessen worden ingehaald wanneer het rooster van de docent dit 
toelaat. In dit geval wordt de les altijd binnen dezelfde maand ingehaald. Tijdig afmelden 
bevorderd de kans om een gemiste les in te halen. 

Wijze van betaling 

Betaling van het lesgeld geschiedt via een betaalverzoek. Deze ontvangt u via WhatsApp of 
mail op de 25e van de voorafgaande maand. U dient dit betaalverzoek te voldoen voor de 
1e lesdag van de nieuwe maand. De maanden juli & augustus zijn uitgesloten van 
maandelijks lesgeld i.v.m. nihil aantal lessen gedurende de zomerperiode.  

Betalingsverplichting 

Bij het niet (tijdig) betalen van het maandelijkse lesgeld, behoudt de docent zich het recht 
om de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. De docent is in dit geval 
niet verplicht om de geweigerde lessen op een ander moment alsnog in te halen.  

Bij het herhaaldelijk niet nakomen van de betalingsplicht behoudt de docent zich het recht 
een incassobureau in te schakelen. De eventuele kosten die gemaakt worden voor het 
inschakelen van een incassobureau worden op de leerling verhaald.  
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Aansprakelijkheid  

De docent is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten en 
eigendommen van de leerling als beschadiging, verlies of diefstal het gevolg is van 
onachtzaamheid of nalatigheid van de leerling in en rondom de lesruimte. De leerling is in 
deze gevallen altijd aansprakelijk.  

Verhoging lesgeld 

De docent behoudt zich het recht om maximaal 1 keer per schooljaar het lesgeld te 
verhogen. Deze verhoging van het lesgeld wordt minimaal 2 maanden van tevoren 
gecommuniceerd.   

Instromen 

Tussentijds aanmelden (na het begin van het schooljaar) is mogelijk. U betaalt dan naar ratio 
van het aantal te volgen lessen.  

Opzeggen 

De opzegging moet schriftelijk of digitaal door de leerling worden ingediend met in acht 
neming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand.  

Beëindiging les overeenkomst 

Deze les overeenkomst zal worden beëindigd in de volgende gevallen: 

• De leerling behoudt zich het recht om de les overeenkomst te beëindigen met in 
acht neming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand; 

• De docent behoudt zich ten alle tijden het recht om de les overeenkomst te 
beëindigen. In dit geval vindt er restitutie plaats van reeds betaalde ongebruikte 
lessen. 
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Voorwaarden jaar abonnement: 
 
Leslocatie 
 
Willem Dreeslaan 185 te Zoetermeer. Mocht de locatie tijdens de les overeenkomst wijzigen 
dan wordt dit minimaal 2 maanden voor wijziging kenbaar gemaakt.  
 
Lestijd 

De lestijd van de leerling staat vast. De lestijd kan alleen worden gewijzigd in 
overeenstemming met docent en leerling.  

Duur overeenkomst 

Deze overeenkomst heeft een duur van 1 jaar.  

Aantal lessen 

Het maandbedrag is gebaseerd op 40 lessen per schooljaar. De leerling krijgt 40 lessen 
aangeboden. Tijdens de schoolvakanties (midden Nederland) en algemene feestdagen, 
worden er geen lessen gegeven. Dit wordt altijd weergegeven op het vakantierooster.  

Afwezigheid docent 

Wanneer de docent afwezig is wordt de les op een ander moment ingehaald of zorgt de 
docent voor een vervanger. 

Afwezigheid leerling 

Wanneer de leerling afwezig is wordt de les altijd gerekend. * 

*Bij uitzondering kunnen lessen worden ingehaald wanneer het rooster van de docent dit 
toelaat. In dit geval wordt de les altijd binnen dezelfde maand ingehaald. Tijdig afmelden 
bevorderd de kans om een gemiste les in te halen. 

Wijze van betaling 

Betaling van het lesgeld geschiedt via een betaalverzoek in 10 gelijke termijnen 
(achtereenvolgend). Deze betaalverzoeken ontvangt u via WhatsApp of mail op de 25e van 
de voorafgaande maand. U dient dit betaalverzoek te voldoen voor de 1e lesdag van de 
nieuwe maand. De maanden juli & augustus zijn uitgesloten van maandelijks lesgeld i.v.m. 
nihil aantal lessen gedurende de zomerperiode.  
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Betalingsverplichting 

Bij het niet (tijdig) betalen van het maandelijkse lesgeld, behoud de docent zich het recht 
om de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. De docent is in dit geval 
niet verplicht om de geweigerde lessen op een ander moment alsnog in te halen*.  

*Bij het herhaaldelijk niet nakomen van de betalingsplicht behoudt de docent zich het recht 
een incassobureau in te schakelen. De eventuele kosten die gemaakt worden voor het 
inschakelen van een incassobureau zijn voor de leerling.  

Aansprakelijkheid  

De docent is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten en 
eigendommen van de leerling als beschadiging, verlies of diefstal het gevolg is van 
onachtzaamheid of nalatigheid van de leerling in en rondom de lesruimte. De leerling is in 
deze gevallen altijd aansprakelijk.  

Verhoging lesgeld 

De prijs van het lesgeld staat tijdens de duur van de overeenkomst vast en mag niet 
tussentijds verhoogd worden. Enkel na het verstrijken van de einddatum van de 
overeenkomst behoudt de docent het recht om het lesgeld te verhogen. Deze verhoging 
van het lesgeld wordt minimaal 2 maanden van tevoren gecommuniceerd.   

Instromen 

Tussentijds aanmelden (na het begin van het schooljaar) is mogelijk. U heeft vanaf deze 
ingangsdatum recht op een jaar les.   

Opzeggen 

Bij een jaarabonnement is tussentijds opzeggen geen optie.   

Beëindiging les overeenkomst 

Deze les overeenkomst zal worden beëindigd in de volgende gevallen: 

• Op de einddatum van het jaar abonnement; 
• Langdurige ziekte van de leerling of docent (tegen overlegging van een medische 

verklaring); 
• I.v.m. overlijden van docent of leerling;  
• Wanneer de leslocatie wijzigt behoudt de leerling zich ten alle tijden het recht om de 

les overeenkomst te beëindigen. In dit geval vindt er restitutie plaats van reeds 
betaalde ongebruikte lessen; 

• De docent behoudt zich ten alle tijden het recht om de les overeenkomst te 
beëindigen. In dit geval vindt er restitutie plaats van reeds betaalde ongebruikte 
lessen. 
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Voorwaarden losse lessen: 
 
Geldigheid 
Na aanschaf van de les moeten deze binnen 6 maanden ingepland worden. 
 
Restitutie 
Ongebruikte lessen worden niet gerestitueerd. 

 

Afwezigheid docent 
Bij afwezigheid wordt dit zo spoedig mogelijk van tevoren gecommuniceerd. De docent 
behoudt zich het recht te kiezen voor een vervanger of het her inplannen van de 
desbetreffende les.  

 

Afwezigheid leerling 
Bij afwezigheid dient de zangles binnen 48 uur, voorafgaand van de les, geannuleerd te 
worden anders wordt de les in rekening gebracht. 
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Voorwaarden rittenkaarten: 
 
Fysieke rittenkaart 
De fysieke rittenkaart ontvangt u op de 1e lesdag van de rittenkaart. 

 

Persoonsgebonden 
De rittenkaart is persoonsgebonden. 
 
 
Geldigheid* 
 
3 rittenkaart = 2 maanden geldig   

5 rittenkaart = 3 maanden geldig 

10 rittenkaart = 6 maanden geldig  

*(uitgezonderd afwezigheid docent, schoolvakanties en algemene feestdagen) 

 

Restitutie 
Ongebruikte lessen worden niet gerestitueerd. 

 

Afwezigheid docent 
Bij afwezigheid wordt dit zo spoedig mogelijk van tevoren gecommuniceerd. De docent 
behoudt zich het recht te kiezen voor een vervanger of het her inplannen van de 
desbetreffende les.  

 
Afwezigheid leerling 
Bij afwezigheid dient de zangles binnen 48 uur, voorafgaand van de les, geannuleerd te 
worden anders wordt de les in rekening gebracht. 


