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LESVOORWAARDEN

Inschrijving

Nieuwe leerlingen schrijven zich in m.b.v. een inschrijfformulier. Met ondertekening
ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Muziekfabriek Beesd. Ben je
jonger dan 18 jaar? Dan moet je de inschrijving door een ouder/voogd laten
ondertekenen. De inschrijfkosten bedragen eenmalig €10,- en dekken daarmee
tevens de kosten voor de eventuele thuis-oefen-app voor op je tablet of smartphone,
het digitaal lesmateriaal en andere hulpmiddelen. Boek je een losse les? Dan hoef je
je niet in te schrijven, maar lees je hieronder verder bij ‘losse lessen’.

Abonnement

Veel lessen worden gegeven in de vorm van een abonnement, met een
opzegtermijn. Als je kiest voor een abonnement, dan kies je voor regelmaat: Je
lessen vinden op een vaste tijd per week/twee weken of maand plaats: je boekt die
hele reeks. Op jouw dag en tijd zijn jouw docent en het leslokaal voor jouw les
gereserveerd. De reeks lessen worden ingepland over onze leskalender (zie hier ook
de schoolvakanties en feestdagen).

Het abonnement wordt steeds stilzwijgend verlengd: het heeft een onbepaalde duur,
waarbij de lesdag/tijd/docent/lokaal steeds voor je gereserveerd zijn. De maand
augustus factureren we niet, de andere 11 maanden factureren we gelijkmatig (elke
maand hetzelfde bedrag, onafhankelijk van hoeveel lessen in elke maand vallen).
Als je kiest voor een abonnement, dan ga je akkoord met de
abonnementsvoorwaarden. Die lees je hieronder. Wil je geen abonnement, maar
een losse les? Scrol naar beneden, naar ‘Losse Lessen’.

Abonnement: Opzegtermijn

Je mag van rechtswege binnen 7 dagen na je inschrijving voor je les-abonnement,
op je besluit terugkomen zonder enige betalingsverplichting. Het abonnement wordt
dan niet gestart: je wordt niet ingeschreven. Je eerste maand les is de ‘proefmaand’,
waarin je je les zonder opzegtermijn kunt stopzetten. Ga je na deze proefmaand
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door, dan geldt steeds een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand, ingaande
vanaf de 1e van de maand na je opzegging. Bij stopzetting vindt geen restitutie of
verrekening van het verschuldigde lesgeld van de maand waarin je stopt plaats. Ook
als je binnen de maand waarin je stopt eerder wilt stoppen met het volgen van de
lessen, om wat voor reden dan ook, geldt geen teruggave van lesgeld. Wel heb je tot
het einde van de opzegtermijn recht op de lessen die die maand gepland stonden.

Abonnement: Betaling

● De abonnementskosten worden per maand gefactureerd, voorafgaande
aan die maand, rond de 22e van de maand . Je betaalt dus altijd de
maand die je les krijgt vooruit.

● De betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt zijn
op het rekeningnummer van Muziekfabriek Beesd, o.v.v. het
factuurnummer.

● Indien de betaling niet is ontvangen, sturen we een herinneringsmail in
de 2e en 4e week van de betreffende maand.

● Bij meer dan 2 maanden betalingsachterstand stoppen de lessen,
waarbij de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.

Abonnement: Vakantierooster

Voor de vakantieweken houden we het rooster aan van
http://www.schoolvakanties-nederland.nl regio Midden. In deze vakanties zijn er
geen lessen, tenzij anders afgesproken met je docent. Op feestdagen, zoals
Koningsdag, Pasen en Pinksteren, zijn we gesloten. Goede vrijdag is er gewoon les.
Wij tellen de hoeveelheid lessen in het jaar. Dat zouden er tenminste 40 moeten zijn.
Je vindt onze leskalender op https://www.muziekfabriekbeesd.nl/kalender/. Als blijkt
dat jij te weinig lessen hebt gekregen door voor ons verplichte vakantiedagen, dan
bieden we je een inhaalmogelijkheid.

Abonnement: Leerlingenpresentatie
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De leerlingenpresentaties zijn onderdeel van het lesprogramma en maken derhalve
ook onderdeel uit van je abonnement. We organiseren die eens in het kwartaal: een
grootschalige in februari, meestal op zondag, en twee kleinschalige eind
oktober/begin november, eind april/begin mei, meestal op een doordeweekse avond.
Je betaalt als leerling nooit deelnamekosten.

Abonnement: Ziekte, Verzuim en Verhindering

Onverhoopt ziek of verhinderd? Meld dit zo snel mogelijk. Voor privé-les geldt: Meld
je je tot 24 uur voor je les af, dan maakt je docent tijdens jouw lestijd een
persoonlijke video-les voor jou. In die les krijg je de tools om verder te komen met
waar je op dat moment mee bezig bent in jouw ontwikkeling. De les is altijd voor jou
beschikbaar. Meld je je korter dan 24 uur van tevoren af, dan vervalt je les. Voor
groepslessen is dit helaas niet mogelijk: die lessen gaan altijd door, onafhankelijk
van je deelname.

Incidentele ziekte of verhindering heeft voor de hoogte van het factuurbedrag geen
consequenties: het lesgeld blijft onverminderd verschuldigd. Is de docent ziek, dan
zorgen we zo mogelijk voor vervanging. Is de docent meer dan een week ziek en is
er daarna geen vervanging beschikbaar? Dan ontvang je restitutie van je lesgeld
voor de lessen na de 1e gemiste les. Zijn leerling of docent langer dan een maand
ziek, dan maken ze samen een andere afspraak.

Is de docent verhinderd op jouw lesdag, dan maakt deze of een andere afspraak met
jou. Lukt dat niet, dan is er in de laatste lesweek voor de zomervakantie de
mogelijkheid om de door ons gemiste les in te halen.

Losse Lessen, Workshops, Cursussen en verhindering of ziekte

Je kunt ook een losse (zang/piano/gitaar/basgitaar/drum/ukelele/songwriting-) les
boeken. Losse lessen zijn alleen bedoeld voor mensen die niet langdurig en
regelmatig kunnen komen of minder dan 1x in de twee weken een les willen volgen.
Een abonnementsvorm is al snel voordeliger. Je vindt onze tarieven voor losse
zanglessen op www.zangschoolbeesd.nl/tarieven en losse instrumentlessen op
www.muziekfabriekbeesd.nl/tarieven. Ook voor de losse les(sen) ontvang je een
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factuur. Je betaalt die vooraf. Heb je een losse les geboekt, en ben je toch
verhinderd? Als je eerder dan 24 uur voor de door jou geplande les cancelt, per
telefoon of per whatsapp, dan kan de les kosteloos (1 maal) opnieuw ingepland
worden in overleg met de docent. Meld je je korter dan 24u van tevoren af, of kom je
op je les niet opdagen, dan brengen we 50% van het lesgeld in rekening.

Groepsworkshops en groepscursussen worden ook vooraf gefactureerd. Ben je
verhinderd of ziek bij een groepsworkshop of groepscursus waarvoor je je hebt
ingeschreven, of zijn er omstandigheden waardoor je niet kunt komen? Dan heb je
tot melding 24u van tevoren recht op restitutie van 50% van je inschrijfgeld. Daarna
ben je het hele bedrag verschuldigd. Zonder uitzondering.

Persoonsgegevens

In het kader van de wet 2018 leggen we hier uit wat we precies doen met jouw
persoonsgegevens: Als je je inschrijft voor een les of cursus als onze leerling, dan
registreert Muziekfabriek Beesd alleen je naam, geboortedatum, postadres,
e-mailadres en telefoonnummer. We hebben deze gegevens nodig voor onze
cursusadministratie en roostering, om je te kunnen bereiken en om je op de juiste
wijze te kunnen factureren. Deze gegevens worden nooit en te nimmer met anderen
gedeeld. Het kan zijn dat je als je bij een groep gaat horen (bandje, groepsles etc),
we je telefoonnummer in een appgroep delen met de andere deelnemers aan de
band/groep om de communicatie te vereenvoudigen. Als je daar bezwaar tegen
hebt, horen we dat graag op tijd. Je hebt recht op inzage, aanpassing en
verwijdering van jouw gegevens. Verstuurde lesgeldfacturen moeten we van
rechtswege gedurende 7 boekjaren bewaren.
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