ALGEMENE VOORWAARDEN – DE DRUMFABRIEK
Art. 1: In- en uitschrijving

Inschrijving bij De Drumfabriek vindt plaats bij inlevering van een volledig ingevuld en
ondertekend aanmeldingsformulier. De inschrijving is geldig voor onbepaalde tijd en is
elk moment van een schooljaar mogelijk. Met de inschrijving verbindt men zich aan deze
Algemene Voorwaarden.
Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren middels het daarvoor bestemde
afmeldingsformulier welke u kunt opvragen bij uw docent. Dit formulier dient u voor de
1e van de maand aan te leveren via e-mail adres opzeggen@dedrumfabriek.nl, per post
of inleveren bij de docent. Het kan zijn dat u teveel of te weinig betaald heeft. Er volgt
dan een eindrekening voor de daadwerkelijk gevolgde lessen zodat u precies betaald wat
u gekregen heeft.

Art. 2: Lesdagen en tijden

In overleg met de leerling wordt er een vaste lesdag afgesproken. De lessen vinden dan
wekelijks op hetzelfde tijdstip plaats. De leerling dient vóór de les aanwezig te zijn in de
daarvoor bestemde wachtruimte. In overleg is het mogelijk om eens in de twee weken te
lessen als dit gewenst is.

Art. 3: Tarieven

Wij hanteren diverse tarieven. Deze zijn gebaseerd op 20 of 30 minuten les. Daarnaast
maken wij onderscheid tussen leerlingen jonger dan 21 jaar en leerlingen van 21 en
ouder. Lessen aan leerlingen ouder dan 21 worden belast met 21% BTW.
Voor het jaar 2016 gelden de volgende basis tarieven:
Jonger dan 21

Ouder dan 21

20 minuten

€ 14,00

€ 46,67 per maand

30 minuten

€ 20,00

€ 66,67 per maand

20 minuten

€ 16,94

€ 56,47 per maand

30 minuten

€ 24,20

€ 80,67 per maand

Bij inschrijving wordt er € 25,- in rekening gebracht. De tarieven kunnen per 1 januari
van elk jaar aangepast worden afhankelijk van de algemene prijsstijgingen. Dit wordt
minimaal een maand van tevoren aangegeven.
Deze maandtarieven zijn gebasseerd op 40 lessen per jaar. 40 maal lesgeld gedeeld door
12 maanden. Mocht u later in het jaar instromen, bijvoorbeeld in april, betaalt u de
resterende lessen voor het jaar gedeeld door het aantal resterende maanden. Dan kan
het tarief iets verschillen met bovenstaande voorbeelden.

Art. 4: Lesgeld

De leerling dient het verschuldigde lesgeld te voldoen per maand, middels automatische
incasso, of per jaar doormiddel van een factuur voor aanvang van de lesperiode. De
rekening dient, indien de incasso niet verwerkt is, te worden voldaan binnen 8 dagen na
de ontvangst hiervan. Wanneer er sprake is van een betalingsachterstand wordt de
leerling, na herhaald betalingsverzoek, van de lessen uitgesloten. Hiermee vervalt de
betalingsverplichting echter niet! Bij niet-tijdige betaling komen de wettelijke rente,
evenals de kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk (zoals
aanmaningen) voor rekening van de (ouders/ verzorgers van de) leerling.

Art. 5: Verzuim/afwezigheid

Bij verhindering dient de leerling te worden afgemeld bij de betreffende docent. Het
verschuldigde lesgeld wordt echter wél in rekening gebracht. In geval van overmatig
verzuim of wangedrag is DE DRUMFABRIEK gerechtigd de lessen te beëindigen. De
betalingsverplichting voor de lessen vervalt daarmee niet. Bij overmatig verzuim zullen
de ouders/verzorgers van de leerling te allen tijden op de hoogte worden gebracht.
Indien een leerling ten gevolge van aan DE DRUMFABRIEK te wijten omstandigheden
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minder dan 36 lessen per jaar heeft kunnen volgen, wordt het lesgeld geheven over het
aantal daadwerkelijk aangeboden lessen. DE DRUMFABRIEK behoudt zich te allen tijde
het recht voor om de lessen te laten verzorgen door een andere, minstens zo capabele
docent.

Art. 6: Vakantie

De lessen worden gedurende het schooljaar wekelijks gegeven, met uitzondering van de
schoolvakanties. Voor het vakantierooster wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het
vakantierooster van de basisscholen in de Regio Noord.

Art. 7: Lesmateriaal

Elke leerling dient steeds eigen drumstokken en gehoorbescherming mee te brengen
naar de lessen. In overleg met de docent kan de leerling worden gevraagd om ander
lesmateriaal (als schriften/ CD’s/ DVD’s) aan te schaffen. Van de leerling wordt verwacht
de beschikking te hebben over een instrument, zodat er naast het volgen van de lessen
gestudeerd kan worden. DE DRUMFABRIEK draagt zorg voor een volledig ingerichte
lesruimte. De leerling mag verwachten de lessen te volgen op deugdelijk lesmateriaal en
instrumentaria. De aanschaf van stokken, lesboeken en/ of ander lesmateriaal is voor
rekening van de leerling. Tijdens de drumlessen is het gebruik van gehoorbescherming
voor minderjarigen verplicht en voor meerderjarigen ten zeerste aanbevolen.

Art. 8: Aansprakelijkheid

DE DRUMFABRIEK en de dienstdoende docent(en) kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van door de leerling
meegebrachte goederen of letsel door eigen toedoen. Deelnemen aan de lessen en het
betreden van de lesstudio’s is geheel op eigen risico.

Art. 9: Gedragingen

Van de leerling wordt verwacht dat hij/ zij gebruik maakt van de door DE DRUMFABRIEK
beschikbaar gestelde wachtruimte. Onze bedrijfsruimtes zijn 100% rook en alcoholvrij.
Dit houdt in dat er in het pand niet mag worden gerookt. De leerling is verplicht om
gebruik te maken van de daarvoor bestemde afval- en/ of asbakken. In en rondom het
pand mag tevens géén alcoholhoudende drank worden genuttigd. De muziekleraar heeft
het recht leerlingen uit de les te verwijderen dan wel niet meer in de les toe te laten
wanneer het gedrag van de leerling hiertoe aanleiding geeft. Verwijdering
van de leerling heft de betalingsverplichting van de leerling niet op.

Art. 10: Toepasselijk recht en Forumkeuze

1: Op alle door DE DRUMFABRIEK te sluiten overeenkomsten is het Nederlandse Recht en
deze voorwaarden van toepassing.
2: Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de
onderhavige voorwaarden van toepassing zijn zullen ter keuze van DE DRUMFABRIEK
worden beslecht door de bevoegde Rechter van de vestigingsplaats van DE
DRUMFABRIEK, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

