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1.Algemeen
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere les overeenkomst, hierna te noemen
“Overeenkomst ” tussen Thomas Streutgers, hierna te noemen: “Docent”, en de
leerling(e) of de contractant handelend namens de leerling(e), hierna te
noemen:“Leerling”, waarop Docent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2.Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Docent,
voor de uitvoering waarvan door Docent derden dienen te worden betrokken.
3.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Docent en
de Leerling zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
4.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
5.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
van deze algemene voorwaarden.
6. Docent zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.Wanneer er in deze Overeenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende
verrekening of restitutie van lesgeld is te allen tijde uitgegaan van uitsluiting van alle
mogelijkheden tot inhalen van de les.
2. Overeenkomstvoor wekelijks les
1.Leerling krijgt eenmaal per week saxofoonles.
2.De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van 12 maanden. De
periode loopt vanaf de aangegeven eerste les op het lescontract. De Overeenkomst kan telkens
met een periode van 12 maanden verlengd worden.
3.Voor afloop van een lopende periode ontvangt Leerling van Docent een schriftelijk
verzoek om een nieuwe periode van 12 maanden te bevestigen Zonder akkoord voor
verlenging loopt de Overeenkomstaf op de laatste dag van de laatst overeengekomen
periode.
4.Per 12 maanden geldt er een minimum aantal af te nemen lessen van 40 wekelijkse
lessen van 30 minuten
5..Door Docent afgezegde lessen worden niet van het totaal aantal reeds door Leerling
afgenomen lessen afgetrokken.
3. Overeenkomst voor tweewekelijks les
1. Leerling krijgt eenmaal per twee weken saxofoonles.
2. .De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van 12 maanden. , De
periode loopt vanaf de aangegeven eerste les op het lescontract.De Overeenkomst kan telkens
met een periode van 12 maanden verlengd worden.
3..Voor afloop van een lopende periode ontvangt Leerling van Docent een schriftelijk
verzoek om een nieuwe periode van 12 maanden aan te gaan. Zonder akkoord voor
verlenging loopt de Overeenkomstaf op de laatste dag van de laatst overeengekomen
periode.
4..Per 12 maanden geldt er een minimum aantal af te nemen lessen van 20
tweewekelijkse lessen van 60 minuten.

6.Door Docent afgezegde lessen worden niet van het totaal aantal reeds door
Leerlingafgenomen lessen afgetrokken.
4. ‘Losse’ lessen
1.Er zal bij ‘losse’ lessen geen Overeenkomstworden aangegaan en derhalve zijn deze
algemene voorwaarden niet op deze lessen van toepassing.

5. De 5-lessenkaart
1.De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van maximaal
zesmaanden. De Overeenkomsteindigt zodra de Leerling vijf lessen genoten heeft of
wanneer de periode van zes maanden is verstreken.
2.Leerling krijgt vijfmaal les, waarvan data en tijden in overleg met Docent worden
afgesproken. Dit in een periode van maximaal zes maanden.
3..Na het verstrijken van bovengenoemde periode van zes maanden kunnen eventueel
niet genoten lessen, niet worden ingehaald. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk, tenzij er
sprake is van in artikel 7, lid 4 en 5 omschreven langdurige ziekte en/of
arbeidsongeschiktheid.
6. Tarieven
1.Wanneer Leerling naar een volgende leeftijdscategorie overgaat,wordt vanaf dat
moment het daarbij geldende hogere tarief van toepassing.

7. Verzuim,verrekening , restitutie envakantie
1.Lessen kunnen door Leerling tot uiterlijk 48 uur voor de les worden
verplaatst.Wanneer er, ondanks goede poging, geen lesmoment gepland kan worden om de
les in te halen zal de les worden verrekend, bij de 5-strippenkaart lessen dient de les binnen
een week na de oorspronkelijke les te worden ingehaald.
2.Lessen kunnen door Docent tot uiterlijk 48 uur voor de les worden verplaatst. De
les zal in een dergelijk geval in overleg worden ingehaald.Wanneer er, ondanks goede poging,
geen lesmoment gepland kan worden om de les in te halen zal het lesgeld voor die les aan het
eind van het lescontract terug betaald worden aan leerling.
3.Lesgeld blijft altijd verschuldigd. Restitutie van lesgelden is nooit mogelijk, behalve
indien er sprake is van in artikel 7, lid 2, 5 en 6 omschreven langdurige ziekte, zwangerschap
en/of arbeidsongeschiktheid.
4. Indien Leerling één of meerdere lessen verzuimt, zonder de bij artikel 7 , lid 1
genoemde geldige afzegging blijft het lesgeld verschuldigd en zullen de lessen niet worden
ingehaald.
5.Indien er sprake is van langdurig verzuim door ziekte of zwangerschap van Leerling,
kan in overleg de Overeenkomst zonder tussenkomst van derden worden ontbonden.
Er zal dan restitutie plaatsvinden van de helft van de hoeveelheid niet genoten, reeds
betaalde lessen - naar benedenafgerond op een hele les - waarvoor desbetreffende
Overeenkomst is aangegaan.
6.Bij verzuim van de leraar zullen de daardoor gemiste lessen worden ingehaald tenzij
er sprake is van langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. In een dergelijk geval
kan de Overeenkomstin overleg, zonder tussenkomst van derden worden ontbonden

en zullen gemiste lessen niet worden ingehaald. Teveel betaalde lesgelden zullen dan
volledig worden terugbetaald
8. Facturatie, betalingen incassokosten
1.De lessen worden per 5 of 10 of 20 lessen per bank vooraf betaald.
2.Indien de Leerling in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de Leerling. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen inde Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Indien Docentechter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De
eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Leerling worden
verhaald.De Leerling is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

9.Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Docent partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Docent is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Docent het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
3. Partijen zullen alleen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

