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Algemene voorwaarden  

 

1. Inschrijven  

Aanmelding is mogelijk via info@flondermuziek.nl 
U krijgt hiervan een bevestiging zodra de aanmelding ontvangen en verwerkt is. 

Door het plaatsen van uw handtekening gaat u akkoord met de voorwaarden. 

 

2. Het plaatsen van de leerlingen  

Aan het eind van de zomervakantie wordt gestart met het plaatsen van de leerlingen. 

Hierbij wordt indien mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leerling.  

 

3. Start van de lessen  

Het cursusjaar van Flonder Muziek bestaat uit 38 lesweken en loopt van 1 september t/m 31 

augustus. Starten gedurende het cursusjaar is ook mogelijk. Het lesgeld wordt dan naar 

rato berekend.   

 

4. Tarieven  

De lestarieven voor het nieuwe cursusjaar worden in juni vermeld op www.flondermuziek.nl 

Er zijn geen inschrijfkosten. Vanwege landelijke wetgeving is Flonder Muziek verplicht op 

de lessen aan leerlingen van 21 jaar en ouder BTW te heffen. De leeftijd bij aanvang van de 

lessen is hierbij bepalend voor de berekening van het lesgeldtarief.  

 

5. Betaling  

Bij aanvang van de cursus ontvangt de cursist een factuur met daarop de vermelding van 

data waarop de bedragen moeten zijn voldaan. Het lesgeld wordt hierbij verdeeld over 10 

termijnen in geval van een jaarcursus of op een aangepaste manier afhankelijk van de 

lesvorm waarvoor is ingeschreven. Betalingsplichtigen zijn leerlingen boven 21 jaar en de 

ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar.  

 

Lessen dienen gedurende het lopende cursusjaar gevolgd te worden.  

Wanneer een cursist niet alle lessen van een cursus waarvoor is ingeschreven kan volgen 

(bijvoorbeeld door ziekte, verhuizing of anderszins) kan geen aanspraak gemaakt worden 

op vermindering van het lesgeld. Indien een cursist in de loop van het cursusjaar de lessen 

staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledige bedrag voor de duur van 

de overeengekomen cursus, ook indien nog niet alle betalingstermijnen zijn voldaan. 

 

In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat lessen online gegeven zullen worden. 

Hierbij gelden dezelfde tarieven als voor de fysieke lessen en is derhalve geen restitutie van 

lesgeld mogelijk. 
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6. Afwezigheid  

Lessen die wegens ziekte of geldige afwezigheid van de docent uitvallen, worden niet 

ingehaald. Bij overige afwezigheid van de docent wordt de les ingehaald op een ander 

tijdstip of wordt gestreefd naar vervanging van de docent. Bij ziekte of verzuim van de 

leerling is de docent niet verplicht de lessen in te halen. Flonder Muziek garandeert 36 

lessen per jaar.  

Op verzoek kan een les ook online gevolgd worden. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor 

de fysieke lessen.  

 

7. Betalingsachterstand  

Bij betalingsachterstand worden de lessen niet gecontinueerd en blijft de 

betalingsverplichting van kracht. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, zullen de 

lessen worden hervat. De niet genoten lessen worden niet ingehaald.  

 

8. Privacy Persoonsgegevens  

Flonder Muziek neemt uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres 

op in een gegevensbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw 

inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. De volledige 

privacy disclaimer ontvangt u tezamen met alle informatie. 

  

9. Gebruik van beeld- en geluidmateriaal  

Flonder Muziek behoudt zich het recht om geluid- en beeldmateriaal van leerlingen te 

gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar op voorhand bezwaar tegen 

heeft, dan verzoeken wordt verzocht dit direct bij aanvang van de cursus aan te geven 

zodat hier rekening mee gehouden kan worden. U kunt dit aangeven op het 

inschrijfformulier. 

 

10. Leermiddelen  

Leermiddelen zoals bladmuziek, boeken, cd’s, usb-stick komen voor rekening van de 

leerling.  

 

11. Aansprakelijkheid  

Flonder Muziek is niet aansprakelijk voor letsel aan lijf of voor verlies van of schade aan 

kleding, instrumenten, materialen en vervoersmiddelen van leerlingen in of nabij de 

lespraktijk.  Flonder Muziek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die de 

leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval of vernieling tijdens hun verblijf in of om de 

lespraktijk.   

 

12. Vakanties cursusjaar 2020-2021: 

Herfstvakantie: 19 okt  t/m 25 okt 2020 

Kerstvakantie: 21 dec 2020 t/m 3 jan 2021 

Voorjaarsvakantie: 15 feb t/m 21 feb 2021 

Tweede Paasdag: 5 april 2021 

Koningsdag: 27 apr 2021 

Meivakantie: 3 mei t/m 16 mei 2021 

Tweede pinksterdag: 24 mei 2021 

Zomervakantie: 24 juli t/m 5 sept. 2021 

 


