
Algemene voorwaarden
Versie januari 2023

Lessen 

 De leerling zorgt altijd zelf voor een instrument, lesboek, potlood en eventuele 
andere benodigdheden. 

 De lessen vinden elke week plaats, met uitzondering van feestdagen en 
schoolvakanties. Bij de cursussen ontvangt u vooraf de data waarop de lessen 
plaatsvinden. 

 Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, 
worden op een wachtlijst geplaatst. Indien zich in de loop van het schooljaar een 
mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende leerling door Music 
For Fun benaderd. 

 Bij de cursussen Music For Kids en Muziek op Schoot kunt u geen proefles 
aanvragen. 

Betaling

 U ontvangt elke maand een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen te betalen.

 De tarieven op de website gaan uit van vier lessen per maand. Als er in een maand 
minder of meer lessen gegeven worden, wordt het lesgeld hierop aangepast. 

 Strippenkaarten en cursussen dient u vooruit te betalen. 

 Bij herhaaldelijke wanbetaling zullen wij de muzieklessen stopzetten. 

 Als u niet in staat bent de muzieklessen te betalen, kunt u contact met ons 
opnemen. Wij kunnen u helpen subsidie-aanvragen te doen voor uw kind bij 
organisaties zoals het Jeugdcultuurfonds. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat uw 
kind toch nog muziekles kan volgen. 

 Als u tijdelijk niet in staat bent de muzieklessen te betalen, kunt u bij ons een 
betalingsregeling treffen. 



Afwezigheid en ziekte

 Afwezigheid van de leerling dient zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de 
docent. Dit kan per e-mail of WhatsApp. U kunt van de docent hetzelfde 
verwachten. 

 Bij afwezigheid van de docent worden de lessen niet gefactureerd. 

 Bij afwezigheid van een leerling wordt de les wel gefactureerd. Afwezigheid bij 
langdurige ziekte (meer dan twee weken) wordt niet gefactureerd. 

 Na een gemiste les is er de mogelijkheid om deze op een later tijdstip in te halen. 
Deze inhaalles vindt plaats op uw eigen initiatief en moet binnen twee weken na de
gemiste les plaatsvinden. Wij kunnen niet garanderen dat wij plek hebben voor het 
inhalen van de les op de daarvoor door u gewenste tijd. 

 Lessen die horen bij de cursussen Music For Kids en Muziek op Schoot en 
duolessen kunt u niet inhalen. U dient het volledige bedrag van de cursus te 
betalen, ook als u een keer niet kunt. 

Opzegging

 Opzegging dient schriftelijk (per e-mail) plaats te vinden.

 De opzegtermijn is één maand en gaat in op de datum van versturen. 

 Bij het afnemen van een strippenkaart of cursus dient er geen opzegtermijn. U 
neemt de gehele cursus of kaart af. De cursus of strippenkaart wordt niet 
stilzwijgend verlengd.  

 De opzegging zal altijd per e-mail worden bevestigd. 


