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ALGEMENE VOORWAARDEN

Er kan op elk moment in het schooljaar gestart worden met het nemen van gitaarlessen. 
De leerling heeft wekelijks op een vaste dag en tijd gitaarles. Deze zijn vooraf in overleg tussen de 
leerling en de docent bepaald.

Vakantietijden zijn overeenkomstig aan die van het voorgezet onderwijs van regio noord.
Dat houdt in dat er op jaarbasis ongeveer 40 lesweken zullen zijn. Daarbijkomstig is er ook geen les op 
officieel erkende feestdagen (zoals Pasen, Pinksteren, Bevrijdingsdag),

Betaling
De leskosten bedragen:
•	 €	20,-	voor	30	minuten	privé	les
•	 €	30,-	voor	45	minuten	privé	les
•	 €	40,-	voor	60	minuten	privé	les
•	 €	15,-	voor	30	minuten	duo	les	(p.p.)
•	 €	22,50	voor	45	minuten	duo	les	(p.p.)
•	 €	30,-	voor	60	minuten	duo	les	(p.p.)

- De bedragen zijn exclusief BTW. Maar alleen boven de 21 jaar wordt er 21% BTW gerekend.
- Voor onderwijs aan leerlingen onder de 21 jaar is een vrijstelling van BTW, 
- Bij eens per twee weken les komt een toeslag van 10%.
- Duoles is uitsluitend mogelijk wanneer de leerling zelf voor een lespartner zorgt.

De leskosten worden per schooljaar (van september t/m augustus) in twaalf termijnen in rekening 
gebracht. De betaling dient voor de 10e van de maand per bank voldaan te zijn. In overleg kunnen de 
leskosten ook per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks voldaan worden.

Om het termijnbedrag te bepalen zal er worden gekeken naar het aantal keren dat er in het schooljaar 
les is. Het totaalbedrag wordt dan in gelijke termijnen verdeeld, waardoor een vast bedrag per maand 
ontstaat.

 Voorbeeld 1: er zijn 40 lesdagen bij aanvang van een nieuw schooljaar. De totale kosten zijn dan 40 x  
	 €	20,-	=	€	800,-.	Dit	wordt	in	twaalf gelijke termijnen verdeeld waardoor de leerling 66,50 (afgerond) per  
 maand vooraf betaalt 

	 Voorbeeld	2:	je	begint	halverwege	het	schooljaar.	De	totale	kosten	zijn	dan	20	x	€	20,-	=	€	400,-.	Dit		 	
 wordt in zes gelijke termijnen verdeeld waardoor de leerling 66,50 (afgerond) per maand vooraf betaalt. 

Indien betaling niet op tijd plaatsvindt, vervalt het recht op gitaarles. De betalingsplicht blijft echter 
bestaan. De lessen worden hervat na voldoening van de achterstallige betaling.
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Verhindering/verzuiming
Bij verhindering/verzuiming van een les dient de leerling dit zo spoedig mogelijk te melden, het lesgeld 
blijft echter verschuldigd. 

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid wordt het lesgeld van gemiste les(sen) ge-
restitueerd danwel ingehaald op een later tijdstip.

De les kan incidenteel of structureel overgenomen worden door iemand anders (broer/zus/vriend 
etc), onder voorwaarde dat de leerling zelf hiervoor dient zorg te dragen en daarbij uitgaat van                         
dezelfde lesdag en lestijd.

Opzegging
De opzegtermijn is 1 maand en gaat in na bevestiging van de docent. Opzegging dient schriftelijk of 
per mail te gebeuren. 

Wanneer een leerling stopt met de lessen zal een eindberekening worden opgemaakt. 
Indien een leerling tijdens het schooljaar stopt met de gitaarlessen, zal naar ratio van het aantal            
genoten lessen de leskosten op jaarbasis verrekend worden met de reeds betaalde leskosten. 
M.a.w. wanneer een leerling na bijvoorbeeld 30 lessen stopt zal er in dit geval 30/40e van het                      
jaarbedrag in rekening worden gebracht, en worden verrekend met het reeds betaalde lesgeld. Met 
als resultaat dat er een naheffing of een restitutie plaatsvind.

Wanneer de leerling het opvolgende schooljaar niet door wenst te gaan met de gitaarlessen dient 
ook dit tijdig aangegeven te worden op bovengenoemde wijze. Let hierbij op dat de betaling van het 
huidige schooljaar tot en met augustus loopt.
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OKTOBER 2018
week ma di wo do vr za zo

40 1 2 3 4 5 6 7

41 8 9 10 11 12 13 14

42 15 16 17 18 19 20 21

43 22 23 24 25 26 27 28

44 29 30 31

SEPTEMBER 2018
week ma di wo do vr za zo

35 1 2

36 3 4 5 6 7 8 9

37 10 11 12 13 14 15 16

38 17 18 19 20 21 22 23

39 24 25 26 27 28 29 30

NOVEMBER 2018
week ma di wo do vr za zo

44 1 2 3 4

45 5 6 7 8 9 10 11

46 12 13 14 15 16 17 18

47 19 20 21 22 23 24 25

48 26 27 28 29 30

DECEMBER 2018
week ma di wo do vr za zo

48 1 2

49 3 4 5 6 7 8 9

50 10 11 12 13 14 15 16

51 17 18 19 20 21 22 23

52 24 25 26 27 28 29 30

1 31

JANUARI 2019
week ma di wo do vr za zo

1 1 2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 16 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31

FEBRUARI 2019
week ma di wo do vr za zo

5 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14 15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28

MAART 2019
week ma di wo do vr za zo

9 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

APRIL 2019
week ma di wo do vr za zo

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30

MEI 2019
week ma di wo do vr za zo

18 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30 31

JUNI 2019
week ma di wo do vr za zo

22 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

JULI 2019
week ma di wo do vr za zo

27 1 2 3 4 5 6 7

28 8 9 10 11 12 13 14

29 15 16 17 18 19 20 21

30 22 23 24 25 26 27 28

31 29 30 31

30 32

29 31

28 30

27 29

38 40

37 39

36 38

35 37

34 36

33 35

32 34

31 33

26 28

25 27

24 26

23 25

22 24

21 23

20 22

16 18

15 17

14 16

13 15

12 14

11 13

10 12

11

9 10

8 9

7 8

6 7

5 6

5

4 4

3 3

19 21

18 20

17 19

2 2

1 1

KALENDER 2018 / 2019



PRIVACYVERKLARING
Gitaarles aan de Middel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten 
van Gitaarles aan de Middel en/of omdat u deze zelf bij correspondentie verstrekt. Gitaarles aan de Middel kan 
onder meer - en in de regel zal het bij de gegevens volgens opsomming hierna blijven- de volgende persoons-
gegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw geboortedatum en plaats
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer(s)
- Uw e-mailadres(sen)

Gitaarles aan de Middel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per 
post) contact met u op te kunnen nemen in het kader van een succesvolle uitoefening van bedrijfsactiviteiten 
zoals omschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK- dossiernummer 34352638, 
Weiver 155, 1551SH te Westzaan) en niet te vergeten om met u - inclusief de voorbereiding daarvan en aanloop 
daarnaartoe- een overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld, doch niet daartoe beperkt, een overeenkomst tot 
verkrijgen/afname van muzieklessen of afnemen van overige services op muziekgebied, zie uitgebreider 
hieronder, volgende alinea.
In het kader van bijvoorbeeld zo een overeenkomst zal er bijvoorbeeld in praktische zin regelmatig contact nodig 
zijn met betrekking tot lesplanningen, presentaties, voorspeeldagen en andere extra activiteiten, lesevaluaties, 
lesannuleringen, les- en studiemateriaal, c.q. - annuleringen, wetenswaardigheden, algemene communicatie*, 
financiële administratie etc., of als u Gitaarles aan de Middel zelf verzoekt om u telefonisch of per e-mail en/of 
per post) te kunnen benaderen.

Gitaarles aan de Middel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard 
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gitaarles aan de Middel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering 
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Gitaarles aan de Middel worden geen bezoekgegevens bijgehouden en maakt geen gebruik 
van ‘cookies’.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeroenduijvestijn.nl. Gitaarles aan de Middel zal zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Gitaarles aan de Middel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u 
meer informatie wenst over de beveiliging van door Gitaarles aan de Middel verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan contact met Gitaarles aan de Middel op via info@jeroenduijvestijn.nl.

www.gitaarlesaandemiddel.nl c.q. www.jeroenduijvestijn.nl is een website van Gitaarles aan de Middel. 
Gitaarles aan de Middel is als volgt te bereiken:

Postadres: Weiver 155 – 1551 SH Westzaan
Vestigingsadres: Weiver 155 – 1551 SH Westzaan
Kamer van Koophandel: 34352638 (Inschrijvingsnummer handelsregister)
Telefoon: 06-48508795
E-mailadres: info@jeroenduijvestijn.nl

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen.
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