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ALGEMENE VOORWAARDEN 
Pop & Jazzschool Waalre 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Pop & 
Jazzschool Waalre en op alle leveringen en diensten van Pop & Jazzschool Waalre. 
 
Leskaart  
De leerling volgt muzieklessen per leskaart van 15 muzieklessen van 30 minuten. De lessen 
worden ingepland in overleg tussen de muziekdocent en de leerling. Tijdens schoolvakanties en 
feestdagen is er geen les. 
 
Betalingsvoorwaarden en facturatie 
1. Na aangaan van de muzieklesovereenkomst wordt de eerste leskaart gestart. Na 15 

gebruikte lessen is de leskaart vol en wordt er automatisch met een nieuwe leskaart gestart. 
2. Op elk moment kan de muzieklesovereenkomst, schriftelijk of mail, worden stopgezet. De 

huidige leskaart wordt (indien gewenst) nog opgemaakt en daarna wordt er niet meer met 
een nieuwe leskaart gestart. 

3. Per leskaart wordt er een bedrag van €	400,-  
4. Betaling van hetgeen door leerling/leerling/ouder(s) op grond van de met Pop & Jazzschool 

Waalre  gesloten overeenkomst verschuldigd is, dient te geschieden in Euro’s. 
5. Pop & Jazzschool Waalre  stuurt de facturen in de week voorafgaand aan de incasso per e-

mail naar de leerling/ouder(s).  
6. De kosten voor de leskaart zijn exclusief lesmateriaal zoals lesboeken, instrumenten, et 

cetera. Incidentele kopieën zijn wel bij het de leskaartkosten inbegrepen.  
 

Niet tijdige betaling 
7. Bij niet tijdige betaling of stornering van het verschuldigde bedrag is de afnemer in gebreke, 

zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling. Pop & Jazzschool Waalre stuurt een 
betalingsherinnering en geeft afnemer 14 dagen gelegenheid alsnog te betalen. Bij niet 
tijdige betaling is afnemer aan Pop & Jazzschool Waalre rente verschuldigd over het 
factuurbedrag ter hoogte van de wettelijke rente. 

 
Prijswijziging 
8. De prijzen voor een leskaart kunnen jaarlijks worden aangepast. Pop & Jazzschool Waalre 

zal in ieder geval gerechtigd zijn de prijzen te verhogen met het Consumentenprijsindexcijfer 
(CBS) waarbij het eerste jaar van de overeenkomst als peiljaar met waarde 100 zal worden 
beschouwd. Prijswijzigingen zullen door Pop & Jazzschool Waalre tijdig tevoren worden 
aangekondigd op een termijn van tenminste twee maanden voor ingang van de prijswijziging. 
Indien een prijswijziging zal worden doorgevoerd, zal de leerling/ouder(s) het recht hebben 
de overeenkomst met Pop & Jazzschool Waalre op te zeggen. In dat geval wordt de huidige 
leskaart (indien gewenst) nog opgemaakt en wordt er niet met een nieuwe leskaart meer 
gestart. Maken ouders van deze gelegenheid geen gebruik dan worden zij geacht met de 
prijswijziging te hebben ingestemd. 

 
Gemiste lessen wegens overmacht 
9. Indien Pop & Jazzschool Waalre haar verplichtingen uit de overeenkomst met 

leerling/ouder(s) niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, zoals 
b.v. ziekte van de docent, is Pop & Jazzschool Waalre gerechtigd de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Pop & Jazzschool 
Waalre schadeplichtig is. Pop & Jazzschool Waalre neemt de verplichting op zich zo spoedig 
mogelijk voor een vervangende docent te zorgen. 
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Gemiste lessen door de leerling 
10. Wanneer de leerling, om een andere reden dan overmacht, geen gebruik maakt van een les 

op een met hem/haar afgesproken lestijd, wordt de les niettemin afgetekend op de leskaart.  
Indien een week, te weten 7 dagen, van te voren aangeeft een les niet te kunnen volgen kan 
er een nieuwe lestijd worden afgesproken.  

 
Annuleren en opzeggen 
11. De muzieklesovereenkomst kan door beide partijen worden opgezegd. Een dergelijke 

opzegging dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Na opzegging wordt de 
huidige leskaart (indien gewenst) nog opgemaakt en er wordt daarna niet meer gestart met 
een nieuwe leskaart. De leskaart word niet meer opgemaakt indien er sprake is van een 
dusdanig verstoorde relatie tussen leerling/ouder(s) enerzijds en Pop & Jazzschool Waalre 
anderzijds, dat voortzetting van de lessen in redelijkheid niet langer van Pop & Jazzschool 
Waalre gevraagd kan worden.  

 
Privacy 
12. Ouders zijn er mee bekend dat er van de kinderen foto’s en/of video-opnames gemaakt 

kunnen worden, bijvoorbeeld tijdens speciale activiteiten. Ouders zijn ermee bekend dat Pop 
& Jazzschool Waalre van deze foto’s gebruik kan maken bijvoorbeeld ten behoeve van de 
website, brochuremateriaal, lezingen en/of seminars etc. Indien de ouders bezwaar hebben 
tegen het gebruik van foto’s en/of video opnames van hun kind dienen zij dit schriftelijk of per 
mail aan Pop & Jazzschool Waalre aan te geven. Pop & Jazzschool Waalre zal vervolgens 
zo veel mogelijk haar best doen er voor te zorgen dat opnames van het betreffende kind niet 
of althans zeker niet duidelijk herkenbaar, zullen worden gebruikt. Pop & Jazzschool Waalre 
gaat op een vertrouwelijke manier om met de door haar ontvangen gegevens. De privacy 
statement van Pop & Jazzschool Waalre is te raadplegen op de website 
 (www.martientielemans.nl). 

 
Aansprakelijkheid en verzekeringen 
13. Door Pop & Jazzschool Waalre wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor verlies, diefstal 

of beschadigingen van persoonlijke bezittingen van de leerling, behoudens voor zover de 
door Pop & Jazzschool Waalre afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend 
geval aanspraak op een uitkering geeft. Aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot het bedrag 
van de door de verzekeraar gedane uitkering.  

 
 


