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Algemene voorwaarden Fluitlessen 

 
Bij het aangaan van een jaarcontract fluitles: 

1. Deelname en betaling en vakanties 

Voor de fluit-les wordt een vaste dag en tijd afgesproken. De leerlingen kunnen 
kennis maken door middel van een (gratis)proefles. Nadat de leerling besloten 
heeft om de lessen te gaan volgen volgt een jaarcontract dat ieder jaar met 
stilzwijgen wordt verlengt. Het verschuldigde lesgeld wordt (evt. in termijnen) 
vooraf voldaan. De lespraktijk behoudt het recht lesprijzen en – voorwaarden te 
veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren. De 
vakantieperioden worden geregeld overeenkomstig aan het basis/voortgezet s 

2. Afmelding en inhalen lessen 

Afmelden van de lessen kan via telefoon, email, en sms minstens 48 uur van te 
voren. Het is soms mogelijk om in overleg gemiste lessen in te halen. Dit is een 
service, en kan alleen als er ruimte is binnen het lesrooster. Gemiste lessen 
meenemen na de zomervakantie is niet mogelijk. Wanneer de leerling geen 
gebruik maakt van de afgesproken les is niettemin het lesgeld verschuldigd. 
Indien de les wordt gemist door ziekte of zwagerschap dienen 4 lessen door 
betaald te worden. Als de verzuimperiode langer dan vier lessen is, is slechts de 
helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimt worden na die 
periode. Dit is voor maximaal 2 maanden.  
Bij ziekte van de docent is de docent niet verplicht de lessen in te halen. Als de 
verzuimperiode langer is dan 3 weken dan wordt er voor een vervangende docent 
gezorgd of het lesgeld wordt terug betaald. 

3. Opzeggen 

Opzeggen gaat schriftelijk voor 15 juni. In dat geval eindigt de overeenkomst aan 
het einde van het schooljaar. Tussentijdse opzeggingen van de overeenkomst 
dient schriftelijk te gebeuren, met inachtneming een periode die 2 maanden 
bevat. Dit houdt in dat, na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld 
verschuldigd is en de leerling recht heeft op deze lessen. Deze lessen worden in 
de periode gegeven tot de zomervakantie van het seizoen waarin de leerling de 
overeenkomst wil beëindigen. 
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Voorwaarden voor een 10-leskaart fluitles 

1. De kosten van de 10-leskaart zijn van tevoren afgesproken. 
 

2. Het bedrag wordt vóór de aanvang van de 10 lessen betaald. 
 

3. Voor de lessen wordt in principe een regelmatige lestijd 
afgesproken. In overleg kan hiervan worden afgeweken. 

 

4. Bij (tussentijdse) opzegging van de lessen is er geen terugbetaling 
mogelijk. 

 

5. Als de lessen na afloop van de 10-leskaart niet vervolgd worden, 
dient dit vóór de laatste 3 lessen schriftelijk te worden gemeld.  

 

6. Het afmelden van de les dient uiterlijk 48 uur vóór de les te 
gebeuren, anders wordt de les in rekening gebracht. 
 

7. De 10 lessen moeten binnen 14 maanden worden opgenomen. 
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Voorwaarden voor ensemble Windkracht: 

 

1. De les-overeenkomst gaat in op …… en is voor een jaar geldig, 
tenzij er iets anders is afgesproken. 
  

2. De lestijd is op dinsdagavond van 19.45 – 21.15 uur;  
1 x per 2 weken; schoolvakanties uitgezonderd.  
Locatie: Benedenweg 120 St. Pancras 
 

3. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is alleen mogelijk 
indien het ensemble uit meer dan 5 deelnemers bestaat. Dit dient 
schriftelijk te worden gedaan met inachtneming van een periode 
die 4 lessen bevat. 
 

4. Het lesgeld à € 45,- per maand te voldoen op: 
Rekening: NL53 INGB 0009 1728 41 tnv G.Hutschemaekers Sint 
Pancras. 
Ook is betaling in 1 x mogelijk 

5. Indien de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken 
ensemble-bijeenkomst, dan is er geen restitutie van het 
cursusgeld. Indien de verzuimperiode langer duurt dan 3 lessen, 
en er sprake is van ziekte of overmacht, dan is voor de volgende 2 
lessen slechts de helft van het cursusgeld verschuldigd. Na 5 
lessen aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer 
verschuldigd 

6. De docent wegens arbeidsongeschiktheid verzuimt, dan dienen 2 
lessen worden doorbetaald. Daarna is geen lesgeld meer 
verschuldigd gedurende de verzuimperiode (indien er geen 
vervanger is)  

 


