ZorgvoorMuziek een eenmanszaak en is ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 17279006
Algemene voorwaarden Muziekles bij ZorgvoorMuziek
Artikel 1. Inschrijving en duur van de overeenkomst
1. Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld
inschrijfformulier.
2. Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
3. De rechten en plichten van dit inschrijfformulier zijn op naam en niet
overdraagbaar.
4. De lesovereenkomst wordt aangegaan voor een periode (jan - juli en augustus december). Na deze periode wordt de lesovereenkomst automatisch voortgezet,
tenzij de leerling schriftelijk heeft opgezegd (zie artikel 2).
5. Bij de inschrijving is de datum van ondertekening van het inschrijfformulier de
ingangsdatum van de lesovereenkomst, tenzij anders vermeld op het
inschrijfformulier.
Artikel 2. Opzegging of beeindiging van de lessen gedurende de looptijd van de
cursus
1. Opzegging is mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
2. Opzegging dient voor de 1e van de maand te geschieden door middel van een
schriftelijk bericht aan ZorgvoorMuziek.
3. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde
voorwaarden.
Artikel 3. Betalingsverplichting
1. Het lesgeld kan worden betaald in een eenmalige betaling per blok (jan - juli en
augustus - december) of een betaling per maand. Het lesgeld wordt evenredig over
het aantal maanden verdeeld. Wanneer u kiest voor het betalen per maand dienen
de betaaltermijnen die in de vakanties vallen doorbetaald te worden.
2. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt
ZorgvoorMuziek zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te
ontzeggen.
3. Facturen worden betaald binnen de aangegeven twee weken na datum
factuurbetalingen via internet bankieren.
Artikel 4. Ziekte of afwezigheid
1. Bij verzuim door de leerling van een overeengekomen les is lesgeld verschuldigd
voor de gemiste les(sen).
2. Bij ziekte van de docent wordt er voor vervanging gezorgd. Indien dit niet
mogelijk is spant ZorgvoorMuziek zich in om de les te verzetten. Mocht vervanging
of verzetten niet mogelijk zijn dan vindt er compensatie plaats door middel van
restitutie van het lesgeld dat betaald is over de niet gegeven lessen.
Artikel 5. Restitutie lesgeld
1. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats d.m.v. een schriftelijk verzoek m.b.t.
de onderstaande gevallen:
1 langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische
verklaring);

2 overlijden van de leerling;
3 lesuitval van lessen veroorzaakt door afwezigheid docent. (zie artikel 4)
4 Bij opzegging; restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, verminderd met het
bedrag van de maand opzegtermijn.
Artikel 6. Diefstal, vermissing of schade
1. ZorgvoorMuziek is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan de
persoonlijke eigendommen van de leerling.
2. Schade die wordt aangebracht aan het gebouw of eigendommen die toebehoren
aan ZorgvoorMuziek dienen door de leerling, of bij minderjarigheid door de ouder/
verzorger, te worden vergoed.
Artikel 7. Lesmateriaal, lestijden en instrumenten
1. De kosten van lesmaterialen zijn voor rekening van de leerling.
2. Wijziging van lestijden is alleen mogelijk in overleg met de docent en kan niet
eenzijdig worden gewijzigd.
3. Leerlingen dienen zelf de voor de les benodigde artikelen met zich mee te
nemen.
Artikel 8. Leslocatie
1. De lessen vinden in fysieke vorm plaats bij jongerencentrum ’t Akkertje of
buurtcentrum Fab28, beide te Eindhoven. In bijzondere omstandigheden
(lockdown, ziekte) op afstand online via Skype.

