
Algemene Voorwaarden Muziekpakhuis049 



1.Aanmelding 
Samenwerking wordt in principe aangegaan voor een jaar. Bij Muziekpakhuis049 kun je ieder 
moment van het jaar beginnen met muziekles. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro. 

 
2. Lessen 
de mogelijkheden zijn: 
-individuele lessen of groepslessen 
-wekelijkse muzieklessen: 46 lessen per jaar * 
-tweewekelijkse muzieklessen: 23 lessen per jaar * (*met inachtneming van de Algemene 
Voorwaarden) 
Lessen worden op een vaste dag en tijdstip gepland in overleg met de leerling(en). Per kwartaal 
kan – in overleg – het lesrooster opnieuw worden vastgesteld. Het is niet mogelijk om de lessen 
tussentijds te verzetten. 
In het belang van de leerling kan geadviseerd worden voor korte of langere tijd bij een andere 
docent van Muziekpakhuis049 les te nemen. 
Voor deelnemers aan groepslessen gelden dezelfde voorwaarden als voor de individuele lessen, 
met de volgende aanvullingen: 
-alleen mogelijk per 30 minuten of meer 
-indien 1 of meerdere leerlingen niet verschijnen wordt de lestijd aangepast 
-indien 1 van de leerlingen stopt of verandert van lesvorm (bijv. vanwege het spelniveau) zal de 
lesvorm in overleg worden aangepast 
Op wettelijk vastgestelde vrije dagen en feestdagen worden geen lessen gegeven. 
Vakantie: 6 weken per jaar, waarvan 3 weken zomervakantie, 1 week herfstvakantie, 1 week in 
de periode rond kerst en 1 week in de carnavals- of meivakantie. 
 
3. Betaling 
In alle gevallen verloopt de betaling per maand, via automatische incasso. Het overeengekomen 
bedrag wordt altijd in de eerste week van de maand van de rekening afgeschreven. Om die 
reden wordt de eerste les altijd in de eerste week van de nieuwe maand gepland. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
4. Leerling verhinderd 
Niet verschijnen zonder kennisgeving wordt beschouwd als een gegeven les. 
Indien de verhindering minimaal 1 dag van te voren wordt gemeld, dan kan (afhankelijk van de 
reden van de afzegging) in overleg met de docent gezocht worden naar een andere dag/tijdstip. 
In principe wordt de les als gegeven beschouwd. 
Alleen bij langdurige afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval kunnen de lessen worden 
ingehaald / opnieuw gepland / bevroren in overleg met de docent. Elke andere vorm van 
langdurige verhindering kan niet als reden worden beschouwd. 
 
5. Docent verhinderd 
Indien de docent is verhinderd wordt de les door een vervanger overgenomen of in overleg op 
een andere dag/tijdstip gepland. 
Inhaallessen kunnen door de docent op alternatieve wijze worden ingevuld, doch zullen 
inhoudelijk altijd ten goede komen aan de opleiding van de leerling. 
Verhindering van het geven van lessen door externe en onvoorziene factoren, buiten de schuld 
van de docenten van Muziekpakhuis049 om, blijft zonder consequenties met een maximum 
aantal van twee dagen per kalenderjaar. 

 
6. Opzeggen 
In principe gaan we steeds een "contract" aan van een jaar, dat zonder tegenbericht stilzwijgend 
verlengd wordt. Mocht je onverhoopt eerder willen stoppen, dan geldt een opzegtermijn van 1 
maand, ingaande de 1e van de maand. 

Opzeggen kan alleen schriftelijk: via de mail: info@muziekpakhuis049.nl. 
 
7. Foto’s 
Beeldmateriaal dat gemaakt wordt bij activiteiten buiten de lestijden kunnen door 
Muziekpakhuis049 worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien u wilt reclameren 
n.a.v. geplaatst beeldmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken via een bericht in ons postvak. De 
directie zal het materiaal onmiddellijk verwijderen voor zover dit binnen de mogelijkheden past. 
 
8. Huisregels 
Alle leerlingen, docenten en bezoekers van Muziekpakhuis049 houden zich aan de huisregels 
van de betreffende vestiging. 
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