Corien van den Berg pianopraktijk

Algemene voorwaarden
Leslocaties
De pianolessen worden gegeven in Amersfoort en in Ede.
In Amersfoort : Schimmelpenninckkade 25, 3813 AC Amersfoort
(ingang pianopraktijk t.o. Schimmelpenninckstraat 84)

In Ede:

Molenstraat 45, 6711 AW Ede (in Cultura/Muziekplein Ede)

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats door aanmelding met het inschrijfformulier op de website
www.corienvandenberg.nl. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of
verzorgers. Door inschrijving verklaart de aspirant-leerling of diens ouder(s) of voogd(en) akkoord te
zijn gegaan met de onderliggende voorwaarden. De docent behoudt zich het recht voor een
inschrijving te weigeren.
Uitschrijving
Wanneer de leerling wenst te stoppen dient deze zich uit te schrijven via het uitschrijfformulier te
vinden op www.corienvandenberg.nl . De opzegtermijn hierbij bedraagt één maand. Uitschrijven is
pas mogelijk als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
De uitschrijving wordt door de docent per email bevestigd. Te veel betaald lesgeld wordt
gerestitueerd.
Plaatsing
Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt contact met de leerling dan wel de ouders of
verzorgers opgenomen over de plaatsing.
Leerlingen die in het vorige cursusjaar les hebben gehad worden als eerste geplaatst om de
continuïteit in de lessen te garanderen. De andere inschrijvingen worden in principe op basis van
binnenkomst behandeld. Wanneer plaatsing niet mogelijk is wordt in overleg met betalings-plichtige
de inschrijving geannuleerd of de leerling wordt op een wachtlijst geplaatst. Bij de vraag naar duo-les
is het niet altijd mogelijk om een les-duo te vormen, in dit geval wordt overlegd of de leerling
individueel van start gaat of wacht op een passend duo.
De lesdag en lestijd worden zo veel mogelijk in overleg met de leerling bij aanvang van het cursusjaar
bepaald mits mogelijk binnen de door de docent gestelde opties. Aanpassing van lesdagen en
lestijden tussentijds is uitsluitend mogelijk als het rooster-technisch haalbaar is.
Cursusjaar
Het cursusjaar telt 36 weken. De data zijn te zien op het jaarrooster op de website
www.corienvandenberg.nl. In enkele gevallen kunnen in overleg met de docent lessen bijgekocht
worden.
Betaling
Bij aanvang van het cursusjaar wordt de les-nota verstuurd. Het verschuldigde bedrag dient (liefst
per periodieke overboeking) te worden overgemaakt in 10 maandelijkse termijnen gedurende de
maanden september t/m juni . Betaling geschiedt op rekeningnummer NL79 INGB 0003 4587 82
t.n.v. C.F. van den Berg te Amersfoort.
Bij betalingsachterstand behoudt de docent 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
een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt wordt het incasso uit handen gegeven aan een
extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur.
Tarieven
De actuele lestarieven zijn te vinden op de website www.corienvandenberg.nl. Jaarlijks worden deze
rond mei/ juni bijgesteld. Het totale aantal lessen en de les-duur staan op de les-nota. Voor alle
volwassenen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW over het lesgeld berekend. Dit omdat de docent wettelijk
verplicht is hiervoor btw af te dragen.
Instrument
De leerling dient thuis te beschikken over een piano. Een op juiste hoogte afstelbare kruk is aan te
bevelen.
Proefles
Een proefles is gratis, mits de aspirant-leerling zich vervolgens aanmeldt voor de lessen. In alle
gevallen dient de aspirant-leerling 15 euro contant te betalen voorafgaand aan de proefles. Wanneer
de leerling met de lessen start wordt dit bedrag afgetrokken van het cursusgeld.
Verzuim leerling
Lessen die door de leerling op het afgesproken tijdstip niet worden bijgewoond, kunnen niet zonder
meer worden ingehaald. Het lesgeld blijft verschuldigd. In uitzonderlijke of langdurige gevallen
(langer dan vier lessen) kan in overleg met de docente een redelijke oplossing gezocht worden, de
docent beslist hier over.
Verzuim docent
In geval van verhindering van de docent zal zoveel mogelijk geprobeerd worden de les in te halen
dan wel te laten vervangen. Blijkt dit niet mogelijk dan zal de les vervallen. Indien, gerekend over het
hele cursusjaar, meer dan vier lessen uitvallen ten gevolge van verhindering van de docent, vindt
restitutie plaats voor elke vijfde en volgende gemiste les.
De uitvallende les wordt door de docent afgezegd via email of een SMS/whatsapp berichtje.
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