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Algemene Voorwaarden
1. Inschrijving
Je schrijft je als leerling rechtstreeks in bij de hierboven genoemde docent, door inlevering van een
volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij mij als
docent of via mijn website; www.hansraaijmakers.com. Bij tussentijdse beëindiging geldt een
opzegtermijn van één maand. Opzeggen moet altijd in overleg met mij als docent. De lesgelden staan
vermeld op het inschrijfformulier van elke docent. Lesgelden kunnen per docent verschillen.

2. Lesjaar en vakanties
Het lesjaar 2020-2021 start vanaf de eerste reguliere lesweek in het basisonderwijs, tenzij de docent
anders besluit. Het lesjaar omvat 36 lessen. Tussentijds starten met muzieklessen is mogelijk, de
lesprijs wordt aangepast naar rato van het resterend aantal lessen van het schooljaar.
Vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan de schoolvakanties.

3. Plaatsing
Inschrijven is kosteloos. Plaatsing gebeurt door mij als docent. De inschrijving wordt definitief na
inlevering van het inschrijfformulier en gemaakte afspraken over de feitelijke lestijd/-dag.

4. Lesgeld en BTW
Door ouders, voogden, verzorgers of (bij meerderjarigheid) de leerling zelf, is vanaf de eerste les
lesgeld verschuldigd. Hiervoor ontvang je van mij als docent facturen, twee keer per jaar.
Vakantiedagen, vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. Alle
kosten, voortvloeiende uit het niet tijdig betalen van lesgelden, komen ten laste van de
betalingsplichtige. Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt BTW in rekening gebracht.

5. Ziekte of verhindering van de leerling
Lessen die wegens ziekte van de leerling uitvallen worden niet ingehaald. Indien de ziekte van de
leerling langer duurt dan drie aaneengesloten lessen, wordt restitutie van het lesgeld verleend vanaf
de vierde uitgevallen les. Laat tijdig aan mij als docent weten als je verhinderd bent de les bij te
wonen. Als dit een week van tevoren wordt aangegeven dan kan ik als docent kijken of ik de les op
een ander moment kan laten plaatsvinden.

6. Ziekte docent
Bij ziekte van mij als docent wordt de leerling (of ouder/verzorger) via e-mail, whats-app of telefoon
geïnformeerd. Lessen die wegens ziekte van mij als docent uitvallen worden ingehaald, ik als docent
regel een vervanger of er wordt in overleg lesgeld gerestitueerd.

7. Lesverzuim
Laat uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de les weten aan mij als docent dat je verhinderd bent om de les
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bij te wonen. Deze lessen worden in het algemeen niet ingehaald.

8. Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens laat ik als docent hierbij weten dat alle
gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer worden opgenomen in mijn privé-bestand.Ik als
docent gebruik deze gegevens voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de lessen.
De gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt.

9. Privacy beeldmateriaal
Ik als docent maak tijdens de lessen of uitvoeringen foto’s en video’s van leerlingen, welke gebruikt
kunnen worden voor promotionele doeleinden. De leerling (of ouder/verzorger) vrijwaart mij als
docent van het verkrijgen van toestemming van ouders of voogden voor het gebruik van dit
beeldmateriaal. De leerling (of ouder/verzorger) moet vooraf aan mij als docent doorgeven indien
deze hier niet mee instemmen.

10. Examens
Examens kunnen in de loop van je opleiding/ dit schooljaar worden afgenomen indien gewenst.
De opleiding is in dat geval ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De A-fase duurt in de regel 3 jaar, de
overige fasen 2 jaar. Alle fasen worden afgesloten met een diploma. Om te voldoen aan het theorieen gehoorscholingsdeel van het examen, dienen theorielessen te worden gevolgd. Kosten voor
examens en de theorielessen zijn niet inbegrepen.

11. Leermiddelen
Leermiddelen komen voor rekening van de leerling. Van de cursist wordt verwacht thuis zelf over een
instrument te beschikken.

12. Aanschaf of huur instrumenten
Ik als docent ben altijd bereid leerlingen te adviseren bij de aanschaf of huur van instrumenten.
Een aantal instrumenten kunnen worden gehuurd van Theater De Speeldoos. Informeer daar naar de
mogelijkheden.

13. Aansprakelijkheid
Ik als docent, ben niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van persoonlijke bezittingen,
of lichamelijk letsel voor, tijdens of na de lessen.

14. Subsidie
De lesgelden van het individueel instrumentaal onderwijs worden door de gemeente Vught en Boxtel
gesubsidieerd. Als voorwaarden gelden:
•
•
•

inwoner zijn van Vught/Boxtel
niet ouder zijn dan 18 jaar op peildatum 1 september bij aanvang van het cursusjaar
maximaal 1 cursus per inwoner wordt gesubsidieerd.

Door het invullen van het inschrijfformulier kom je automatisch in aanmerking voor deze
subsidieregeling, mits voldaan aan de hierboven vermelde voorwaarden. Hoe groot het
subsidiebedrag is kun je terugvinden op het inschrijfformulier (Vught), of
www.cultuurbox.eu/muziekloket (Boxtel).
Algemene voorwaarden Hans Raaijmakers kopie.docx pg 2 van 3

15. Slotbepaling
Ik als docent behoud me het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van deze
algemene bepalingen. In geval van onduidelijkheid in de uitleg van de algemene
voorwaarden en in die gevallen, waarin niet is voorzien, beslis ik als docent.
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