Algemene voorwaarden Gitaarschool Bart Mooten
Artikel 1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gitaarschool: Gitaarschool Bart Mooten gevestigd te Assen;
2. Docent: degene die als docent gitaar, popworkshops, bandcoaching of basgitaar
onderwijs geeft;
3. Werkgebied: Assen en omstreken, Hoogeveen en omstreken.
Artikel 2
1. Gitaarschool Bart Mooten sluit met een leerling een lesovereenkomst af.
2. Als de leerling nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en/of niet zelf als
betalingsplichtige kan worden aangemerkt wordt de overeenkomst aangegaan met:
a. één der ouders, de verzorger of degene die de voogdij over de leerling heeft;
of
b. degene die voor de leerling aanspraak heeft op kinderbijslag;
of
c. degene die anderszins als betalingsplichtige kan worden aangemerkt.
3. Peildatum voor de leeftijdsbepaling: is de eerste dag van het cursusjaar, te weten: 1
augustus van ieder jaar.
4. De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd of, indien de inschrijving geldt voor een
korte cursus, voor de duur van die cursus.
5. Een lesovereenkomst kan worden aangegaan met leerlingen die woonachtig zijn:
a. in het werkgebied;
b. buiten het werkgebied, waarvoor de in artikel 4, lid 4. genoemde bepalingen omtrent
de lesgelden van toepassing zijn.
Artikel 3.
1. Op de lesovereenkomst dient ten minste ingevuld te zijn:
a. de naam, de geboortedatum, het adres en de woonplaats van de leerling;
b. de naam, het adres en de woonplaats van de betalingsplichtige, ook als dit de leerling
zelf is;
c. de cusus waarvoor de leerling wordt ingeschreven;
d. de handtekening van de betalingsplichtige en de datum van plaatsing van de
handtekening.
2. Op bovengenoemd formulier dient vermeld te zijn dat de betalingsplichtige door
ondertekening akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
3. Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar erop.
Tarieven en betaling van lesgelden.

Artikel 4
1. Degene met wie de overeenkomst is aangegaan verplicht zich voor de cursus lesgeld
te betalen volgens de tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de gitaarschool.
2. De tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt, op zijn laatst op 1 mei voorafgaand aan
het nieuwe cursusjaar. Leerlingen waarmee de gitaarschool reeds een overeenkomst is
aangegaan worden schriftelijk op de hoogte gesteld als de tarieven wijzigen.
Artikel 5
1. Het lesgeld wordt geheven middels gedagtekende nota waarop het verschuldigde
bedrag vermeld staat.
2. De nota’s betreffende de lesgelden kunnen op de volgende wijze worden voldaan:
a. middels een incasso in 10 termijnen;
b. middels een overschrijving in één termijn;
c. middels contante betaling in één termijn.
3. Het lesgeld voor kortlopende cursussen dient in eenmaal voldaan te worden.
4. Bij niet tijdige betaling zal afloop van de betalingstermijn een herinnering worden
gestuurd.
5. Indien na het verzenden van de herinnering betaling van het verschuldigde lesgeld
uitblijft worden buitengerechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. Blijft alsdan de
betaling nog uit dan wordt de vordering uit handen gegeven voor gerechtelijke
invordering. Bij incasso in en buiten rechte zullen de kosten op de betalingsplichtige
worden verhaald.
6. Bij betalingsachterstand kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd.
Zodra het verschuldigde bedrag is voldaan kan de leerling weer aan de muzieklessen
deelnemen.
Artikel 6
1. Als een leerling in de loop van het cursusjaar wordt toegelaten is lesgeld verschuldigd
over het werkelijk gevolgde of te volgen aantal lessen in dat cursusjaar.
2. Indien de overeenkomst in de loop van het cursusjaar wordt beëindigd op grond van
de bepalingen in artikel 8, lid 2 wordt het lesgeld berekend over het werkelijk gevolgde
aantal lessen.
3. Als door ziekte van een docent in een cursusjaar meer dan vier aaneengesloten lessen
komen te vervallen wordt de cursist met ingang van de vijfde uitgevallen les teruggaaf
van lesgeld verleend.
4. Overige restitutie wordt alleen verleend bij verhuizing buiten de regio of bij langdurige
ziekte. Langdurige ziekte wordt gedefinieerd als zijnde langer dan 3 maanden ziek; vanaf
de 4de maand wordt restitutie verleend.
5. De in het vorige lid genoemde teruggaaf vindt plaats na afloop van het cursusjaar.
6. De in artikel 6.4 en 6.5 genoemde bepalingen zijn niet van toepassing op de korte
cursussen.

Artikel 7
1. Voor de groepslessen zoals kampvuurgitaar en popworkshops geldt dat de leerling
geplaatst wordt in lesgroepen met een door de gitaarschool te bepalen minimum
deelnemersaantal.
2. Plaatsing gebeurt in eerste instantie in volgorde van inschrijving. Bij de gitaar en
basgitaarlessen wordt de toewijzing van de lessoort (groepsles of individuele les) door
de docent bepaald.
Artikel 8
1. De overeenkomst kan worden opgezegd met ingang van 1 januari van het volgende
kalenderjaar of met ingang van 1 augustus van het volgende cursusjaar. Het schriftelijk
verzoek tot beëindiging van de overeenkomst dient uiterlijk op 1 december,
respectievelijk 1 juni in het bezit te zijn van de docent.
2. Uitschrijving gedurende het cursusjaar is slechts mogelijk indien er sprake is van
gewijzigde omstandigheden die het volgen van onderwijs onmogelijk maken, zulks ter
beoordeling van de docent.
3. Tenzij een leerling voor 1 juni schriftelijk opzegt wordt de lesovereenkomst
automatisch aangegaan voor het nieuwe cursusjaar.
4.Tussentijdse uitschrijving wat betreft ´korte cursussen´ is niet mogelijk.
Artikel 9
1. De docent behoudt zich het recht voor om in gevallen van wanprestatie, dan wel
wangedrag de leerling met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen te ontzeggen.
De leerling, of diens ouders, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht; er
worden geen consequenties verbonden aan de lesgeldregeling.
2. De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als
gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens hun verblijf in de leslocaties.
Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de docent
wordt vastgesteld.
Artikel 10
Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

