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Betalings- en lesvoorwaarden 
 
 

1. De leerling dient zelf lesmateriaal (zoals stokken, gitaren, muziekpapier e.d.) naar de les 
mee te nemen. 

 
2. De leerling dient tenminste vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn bij de 
geplande lesruimte. Indien een leerling niet tijdig aanwezig is zal de les conform 
overeengekomen lestijd ingekort worden. 

 
3. De lessen zijn privé, tenzij anders overeengekomen. 

 
4. Per kalenderjaar zullen 38 lessen gegeven worden volgens een vast rooster. In 
schoolvakanties worden er geen lessen gegeven. 

 
5. De leerling krijgt een vaste lestijd toegewezen. Bij verhindering dient de leerling zich 
minimaal achtenveertig uur van te voren af te melden bij de docent. Bij niet tijdig afzeggen  
of verzuim kan géén aanspraak worden gemaakt op een inhaalles, noch op het lesgeld. 

 
6. Per kalender jaar kunnen maximaal  2 of 4 lessen (gebaseerd op 19 of 38 lessen per  
jaar) worden gemarkeerd als inhaalles en zullen in overleg verschoven worden naar 
voorhanden liggende dagen/tijdstippen. De leerling dient zelf, binnen 7 dagen na   
afmelding, met een voorsteldatum voor de inhaalles te komen. Deze inhaalles dient binnen   
4 weken gegeven te worden. Na deze 4 weken vervalt de mogelijkheid tot een inhaalles. 

 
7. In geval van langdurige afwezigheid geldt een eigen risico van 2 lessen gevolgd door 
tijdelijke stopzetting van de betalingsverplichting. Indien mogelijk en in overleg zal een 
aangepast lesschema samengesteld worden. Indien langdurige afwezigheid resulteert in 
opzegging geldt nog wel de maand opzegtermijn. 

 
8. Popschool Hoeksche Waard houdt zich het recht voor bij wangedrag de lessen per 
onmiddellijke ingang stop te zetten en de overeenkomst nietig verklaren. De leerling is 
Popschool Hoeksche Waard dan wel de in punt 9 genoemde maand opzegtermijn 
verschuldigd. 
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9. Popschool Hoeksche Waard hanteert een opzegtermijn van één maand. Het opzeggen 
dient minimaal een maand van tevoren en uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de    
docent te worden medegedeeld. De maand volgende op de maand waarin opgezegd wordt 
dient dus nog betaald te worden. Inhaallessen of te kort aan lessen zullen niet worden 
verrekend. 

 
10. Wijziging van persoonlijke gegevens dient schriftelijk of per e-mail te worden 
medegedeeld aan de docent. 

 
11. Betaling geschiedt middels automatische incasso en het verschuldigde bedrag zal 
iedere maand rond de 3e, 4e of 5e afgeschreven worden. Bij het niet kunnen voldoen aan 
de betalingsverplichting zal € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht. 

 
12. De docent is in geval van afwezigheid gerechtigd een vervanger les te laten geven. 

 
13. Eventuele workshops kunnen niet als les gezien worden, tenzij anders 
overeengekomen. 

 
14. Popschool Hoeksche Waard is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van 
goederen. 

 
15. Indien de leerling bij de ondertekening van de overeenkomst de leeftijd van 18 jaar nog 
niet heeft bereikt is het lesgeld verschuldigd door diens wettelijk vertegenwoordiger zoals 
één van de ouders, de voogd, verzorger, etc. Leerlingen van 18 jaar en ouder zijn het 
lesgeld zelf verschuldigd. 

 
 
 
 
 
 
 

 


