Algemene voorwaarden voor inschrijving en betaling voor panfluitles bij
Claire Broekhuis-Smoorenburg, Panfluitles Midden Nederland
versie: 22-05-2018

1.Algemeen
Het cursusjaar is zoveel mogelijk gelijk aan het schooljaar inclusief vakanties van de basisscholen in de
regio Ede en Amersfoort. De precieze data zijn te zien op het jaarrooster.
Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen vinden geen lessen plaats.
Een cursusjaar bevat In Ede bij wekelijkse lessen minimaal 36, maximaal 38 lesweken (afhankelijk van
het cursusjaar) en bij om de week les respectievelijk 18 of 19 lesweken per cursusjaar.
In Amersfoort is dit 38 wekelijkse lessen en 19 om de week lessen.
2. Plaatsing
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel hun ouders of verzorgers
opgenomen over de plaatsing.
Afhankelijk van de afgesproken lesplaats vinden de lessen plaats in:
Ede
Molenstraat 45 (Cultura)
6711AW Ede

of

Amersfoort
De Ontmoeting 43
3823HH Amersfoort.

De leerlingen die in het vorige cursusjaar les hebben gehad worden als eerste geplaatst om de continuïteit
in hun opleiding te garanderen. De andere inschrijvingen worden in principe op basis van binnenkomst
behandeld. Wanneer plaatsing niet mogelijk is wordt in overleg met betalingsplichtige de inschrijving
geannuleerd of de leerling wordt op een wachtlijst geplaatst.
Soms is het niet mogelijk om een groep te maken, in dit geval wordt overlegd of de leerling alleen van
start gaat of wacht op een passend groepje.
3. Inschrijving en verbindend-verklaring
Inschrijving vindt plaats door schriftelijke aanmelding via de website www.panfluit.net.
Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving
verklaart de aspirant-cursist of diens ouder(s) of voogd(en) akkoord te zijn gegaan met de onderliggende
voorwaarden. De docent behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een inschrijving te
weigeren.
4. Algemene Verordening Gevensbescherming
Door inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de opslag van uw ingevulde gegevens: naam,
geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, geslacht en betalingsplichtige. Deze gegevens
worden uitsluitend bewaard om de leerling in te kunnen delen, met elkaar te kunnen communiceren en om
een factuur te kunnen sturen.
5. Betaling
Vanaf het moment van plaatsing is de leerling of diens ouder(s) of voogd(en) betalingsplichtig.
Hiervoor ontvangt de leerling per cursusjaar één factuur, te betalen in één of drie termijnen. De
betalingstermijnen staan vermeld op de factuur. Contant betalen is niet mogelijk. De leerling is verplicht te
betalen tot hij/zij is uitgeschreven, waarbij de opzegtermijn van één maand in acht moet worden genomen.
De docent bepaalt de eventuele restitutie.
Indien een leerling later in het schooljaar wordt geplaatst, wordt het verschuldigde lesgeld naar
evenredigheid aangepast.
Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting worden administratiekosten in rekening gebracht.
Voor een eerste betalingsherinnering worden geen kosten in rekening gebracht; het factuurbedrag wordt
met € 7,50 vermeerderd bij een tweede herinnering. Bij betalingsachterstand behoudt de docente zich het
recht voor de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te
vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet
genoten lessen worden niet ingehaald. Wanneer de betalingsplichtige na het verstrijken van de termijn
van de tweede herinnering zijn betalingsverplichting niet is nagekomen, wordt het incasso uit handen
gegeven aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de
betalingsplichtige.
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6.Uitschrijving
Wanneer de leerling wenst te stoppen dient deze zich schriftelijk uit te schrijven via het uitschrijfformulier
te vinden op www.panfluit.net. De opzegtermijn hierbij bedraagt één maand. Uitschrijven is pas mogelijk
als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
De uitschrijving wordt door de docente per email bevestigd. Te veel betaald lesgeld wordt gerestitueerd.
7. Instrument, lesmaterialen en leermiddelen
De leerling dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen instrument van voldoende
kwaliteit. Niet alle instrumenten die verkocht worden zijn goed genoeg om les mee te kunnen volgen. De
docente zorgt dan ook voor uitgebreid advies op dit gebied. Tevens bestaat de mogelijkheid om een 13pijps beginnersfluit te huren bij de docente. De docente zal tijdig aangeven wanneer deze fluit niet meer
volstaat voor de les. De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.
8. Proefles
Een proefles is gratis, mits aspirant leerling zich vervolgens aanmeldt voor de lessen. In alle gevallen
dient de aspirant leerling 10 euro contant te betalen voorafgaand aan de proefles. Wanneer de leerling
met de lessen start wordt dit bedrag afgetrokken van het cursusgeld. Een proefles duurt bij 1 aspirant
leerling 25 minuten en bij 2 aspirant leerlingen 40 minuten in totaal.
9. Lessen en lesduur
De lesdag en lestijd wordt in overleg bij de plaatsing van de leerling bepaald.
Aanpassing van lesdagen en lestijden is uitsluitend mogelijk in overleg en mits het roostertechnisch
haalbaar is. Na de zomervakantie wordt een nieuw rooster gemaakt waarbij zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de wensen van de leerlingen.
10. Verzuim leerling
Lessen die door de leerling niet worden bijgewoond, kunnen niet zonder meer worden ingehaald. Bij
verzuim van de leerling dient dit doorgegeven te worden aan de docent. Bij verzuim van de leerling vindt
geen restitutie van lesgeld plaats. In uitzonderlijke langdurige gevallen kan in overleg met de docent een
oplossing bedacht worden, de docent beslist hier over.
11. Verzuim docent
Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden
in de regel niet ingehaald. De docent verplicht zich de continuïteit van de lessen zoveel mogelijk te
waarborgen. Indien sprake is van uitval van meer dan 4 lessen in een lesjaar, dan wordt door de docent
een passende oplossing gezocht in de vorm van een inhaalles, een vervangende docent of restitutie. Voor
om de week leerlingen is dit bij meer dan 2 lessen in een lesjaar. Restitutie of vervanging vindt bij
wekelijks leerlingen plaats vanaf de 5e gemiste les en bij om de week leerlingen vanaf de 3e gemiste les.
De uitvallende les wordt door de docente afgezegd via email en een SMS/app.
12. Lesgeldtarief
De actuele lestarieven zijn te vinden op www.panfluit.net
Jaarlijks worden deze tarieven rond juni bijgesteld.
Het totaal aantal lessen en de lesduur staan op de factuur.
13. BTW-heffing voor volwassenen
Voor volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend. Dit omdat de docent wettelijk
verplicht is hiervoor btw af te dragen. Leerlingen die tijdens het cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli) de
leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder doorberekening van BTW over het
lesgeld. Eventuele Wijzigingen van de Wet op de omzetbelasting worden in de lesgeldberekening
doorgevoerd.

