Lesvoorwaarden Cursusjaar 2020-2021
Levi Akkerman
Muziekeducatie- & Performance
Marie de Roodelaan 32
7545 RT Enschede
Tel: 06 343 455 31
Mail: Info@leviakkerman.nl
Website: www.leviakkerman.nl
Artikel 1: Werksfeer.
a.
Deze algemene voorwaarden gaan in werking bij ondertekening van de lesovereenkomst.
Artikel 2: Inschrijving en vaststelling leeftijd.
a.
Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen en ondertekenen van de lesovereenkomst. Hierdoor verplicht men zich
tot betaling van het lestarief aan Levi Akkerman
b. De inschrijving is bindend en onherroepelijk voor de gehele duur van de cursus.
c.
Na inschrijving loopt de cursus (de betalingsverplichting) door tot aan de schriftelijke opzegging. Er geldt een opzegtermijn
van 1 maand. (Zie artikel 12).
d. Bij minderjarigen moet het inschrijfformulier worden ondertekend door een ouder of verzorger.
e.
Voor de leeftijdsbepaling is de peildatum op 1 september 1999 leidend. Het volwassenentarief van 21 geldt bijvoorbeeld
voor iedereen die voor 1 september 1999 is geboren.
Artikel 3: Cursusjaar.
a.
Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli
b. De cursist heeft recht op minimaal 15 en maximaal 36 lessen in één cursusjaar.
c.
Lessen vinden wekelijks of tweewekelijks plaats.
Artikel 4: Proefles.
a.
Zowel een individuele als duo proefles duurt 20 min.
b. Voor een proefles wordt €10,- excl. Btw in rekening gebracht
c.
De proefles dient minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd.
Artikel 5: Duur lessen
a.
Privé (solo) lessen hebben een duur van 20 of 30 minuten.
b. Duo lessen hebben een duur van 30 minuten tenzij anders afgesproken.
Artikel 6: Vakanties en feestdagen.
De vakanties zijn afgestemd op de vakanties van de regio Noord. Hieronder een overzicht van de vakanties en feestdagen gedurende het
cursusjaar 2020/2021.
a. Tijdens vakanties worden er geen lessen gegeven tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.
b. Overzicht vakanties cursusjaar 2020-2021
Herfstvakantie
10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie
20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie
01 mei t/m 9 mei 2021
Zomervakantie
10 juli t/m 22 augustus 2021
Goede vrijdag
02 april 2021
2e paasdag
05 april 2019
Artikel 7: Betaling plichtige.
a.
Bij minderjarigen: de ouder/verzorger.
b. Een cursist die op 31 augustus 18 is geworden.
c.
Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor de betaling van het lesgeld.
Artikel 8: Betaling lesgeld.
a.
Betaling van het lesgeld moet per bankoverschrijving overgemaakt worden op IBAN-nummer: NL97 ABNA 0487 3864 69 t.n.v.
Levi Akkerman.
b. De factuur wordt voorafgaande aan de desbetreffende maand verzonden.
c.
Het lesgeld moet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn ontvangen.
d. Jaarlijks zullen er 11 facturatiemomenten (september-juli) plaatsvinden tenzij anders afgesproken.
e.
De lestarieven voor het cursusjaar: 2019-2020 zijn:
a.
Privélessen 20 min
i. Jongeren <21 €44,- per maand (incl. 0% btw)
ii. Volwassenen €52,- per maand (incl. 21% btw)
b. Privélessen 30 min
i. Jongeren <21 €54,- per maand (incl. 0% btw)
ii. Volwassenen €62,- per maand (incl. 21 % btw)
c.
Groepslessen (tot 3 personen)
i. Jongeren <21 €54,- per maand (incl. 0% btw)
ii. Volwassenen €62,- per maand (incl. 21% btw)

Artikel 9: Betalingsachterstand.
a.
Als er 14 dagen na factuurdatum geen betaling is ontvangen, volgt er een betalingsherinnering.
b. Als er 21 dagen na factuurdatum geen betaling is ontvangen, volgt er een tweede betalingsherinnering en worden de lessen
voorlopig (tot aan de betaling) geschrapt.
Artikel 10: Absentie Cursist.
a.
Bij uitval van de les door bijvoorbeeld ziekte van de cursist, kan de les in overleg worden ingehaald. Restitutie van het lesgeld
vindt niet plaats.
b. Levi Akkerman is bij afwezigheid van de cursist niet verplicht deze les in te halen. Niettemin is de leerling het lestarief
verschuldigd.
c.
De cursist dient zich uiterlijk 48 uur van tevoren af te melden (zie artikel 10d).
d. Indien de cursist zich uiterlijk 48 uur van tevoren heeft afgemeld geeft Levi Akkerman de mogelijkheid deze les op een af te
spreken moment in te halen.
e.
Mocht het niet mogelijk zijn een inhaalmoment te plannen, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
Artikel 11: Absentie Docent.
a.
Bij afwezigheid van Levi Akkerman zal deze op een door hem te bepalen moment een inhaal les inplannen.
b. Indien er geen inhaal les gepland kan worden zal dit verrekend worden met de volgende factuur.
Artikel 12: Afmelding.
a.
Er geldt een opzegtermijn van een maand.
b. Afmelding dient schriftelijk of per email (info@leviakkerman.nl) te geschieden.
c.
Deze algemene voorwaarden blijven tot beëindiging van de lesovereenkomst van kracht.
d. Beëindiging na afmelding is het stopzetten van de cursus waarbij alle verschuldigde bedragen voldaan zijn en geleende werken
zijn ingeleverd.
e.
Na beëindiging van de lesovereenkomst (zie artikel 12, lid d) zijn deze algemene voorwaarden niet meer rechtsgeldig. Hierbij
wordt het lescontract ontbonden.
Artikel 13: Prijsverhoging.
a.
Levi Akkerman behoudt zich het recht de lesgelden jaarlijks te verhogen of te verlagen. Deze verhoging is afhankelijk van de
indexering dat jaar.
b. Bij een prijsverhoging wordt de cursist, ouder of verzorger ruim van tevoren op de hoogte gesteld.
Artikel 14: Bewaring, gebruik, bewerking en verwerking van zaken.
a.
Omtrent bewaring en gebruik van instrumenten en alle andere bijhorende zake die de cursist zijn toevertrouwd moet de cursist
netjes omgaan met geleende werken. Het is daarnaast niet toegestaan eigendommen van Levi Akkerman aan derden te
verschaffen.
b. Levi Akkerman is geenszins aansprakelijk voor schade aan instrumenten of andere bijhorende zaken die eigendom zijn van de
cursist, tenzij er sprake is van opzet.

