ALGEMENE VOORWAARDEN

DRUMSCHOOL PETER KIL (www.peterkil.com)
Artikel 1: IN-/UITSCHRIJVING
Een inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te
leveren. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Instromen is, indien roostertechnisch te
realiseren, op elk willekeurig moment in een schooljaar mogelijk. Uitschrijving dient
schriftelijk te gebeuren. Vanaf dat moment dient wel een opzegtermijn van één maand in
acht genomen te worden. Met de inschrijving van de lessen verbindt men zich aan de
Algemene Voorwaarden.
Artikel 2: LESDAG/LESTIJD
In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste lesdag en
lestijd afgesproken. De lessen worden vanaf dan wekelijks op de afgesproken tijd gegeven.
De lessen duren doorgaans een half uur. Hierop zijn uitzonderingen beperkt mogelijk –
informeer naar de mogelijkheden.
Artikel 3: TARIEVEN
Voor het seizoen 2021/2022 geldt op 1 september 2021 het volgende lestarief: €18,00 per
30 minuten
De eerste les (proefles) is altijd gratis! Elk jaar per 1 januari kunnen de tarieven gewijzigd
worden, aangepast aan de algemene prijsstijgingen. De nieuwe tarieven worden dan
aangekondigd op de laatste rekening van het vorige kalenderjaar.
Artikel 4: LESGELD
Tweemaandelijks wordt een rekening opgemaakt aan de hand van het aantal genoten lessen
in de laatste twee maanden. Deze rekening dient binnen twee weken voldaan te worden.
Wanneer er sprake is van een betaalachterstand, wordt de leerling(e) na herhaald
betalingsverzoek van de lessen uitgesloten. Hiermee vervalt de betalingsverplichting niet! Bij
niet-tijdige betaling komen de wettelijke rente evenals als kosten van invordering, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk (zoals aanmaningen) voor rekening van de
(ouders/verzorgers van de) leerling(e).
Artikel 5: VERZUIM/AFWEZIGHEID
Bij verhindering dient de leerling(e) minimaal 24 uur tevoren te worden afgemeld, anders
wordt het volledige lesgeld voor die les alsnog in rekening gebracht. In geval van overmatig
verzuim of wangedrag is de docent gerechtigd de lessen te beëindigen. De
betalingsverplichting voor de lessen vervalt daarmee niet. Hierop kan alleen een
uitzondering worden gemaakt als het lesrooster alsnog kan worden aangepast wanneer het
verschuiven van andere leerlingen er voor zorgt dat de verzuimde lestijd door een andere
leerling(e) wordt benut. Bij verhindering van de docent door ziekte of andere
omstandigheden wordt deze gemiste les niet in rekening gebracht.
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Artikel 6: VAKANTIE
De lessen worden gedurende het schooljaar wekelijks gegeven, met uitzondering van de
schoolvakanties. Voor het vakantierooster wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de (basis)scholen in de regio Zuid (zuidwest Nederland).
Artikel 7: LESMATERIAAL
Elke leerling dient steeds eigen drumstokken en een (lijntjes-)schrift mee te nemen, naast de
gebruikte lesboeken. Van de leerlingen wordt verwacht de beschikking te hebben over een
drumset, zodat er naast het volgen van de lessen gestudeerd kan worden. De aanschaf van
boeken en/of ander studiemateriaal is voor rekening van de leerling(e).
Artikel 8: MOTIVATIE
Van elke leerling(e) wordt 100% inzet verwacht (precies zoals van de docent verwacht mag
worden)!! De leerling(e) dient elke dag ongeveer een half uur te oefenen.
Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID
Peter Kil is niet aansprakelijk 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 is geheel op eigen risico.
In overleg kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken. In alle gevallen waarin
deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Peter Kil.
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