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Cursusjaar 

Het cursusjaar van Hart Muziekschool loopt parallel aan het schooljaar (inclusief vakanties) 
van het Voortgezet Onderwijs regio Noord-Holland. Tijdens schoolvakanties en nationale 
feestdagen vinden geen lessen plaats. Het cursusjaar bevat 38 lesweken (19 lesweken voor de 
leerlingen die om de week les hebben).

Inschrijving

U meldt zich aan voor les door het invullen en ondertekenen van een lesovereenkomst. Na 
aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, die daarmee bindend is. 
Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of wettelijke 
vertegenwoordiger. Een inschrijving geldt voor het hele lopende seizoen. Het lesrooster wordt 
aan het begin van het cursusjaar na overleg met leerlingen en ouders gemaakt. 

Betaling van het lesgeld 

U ontvangt in uw email een factuur van de docent waarop het afgesproken aantal lessen en 
het verschuldigde lesgeld zijn gespecificeerd. Betaling van de factuur dient plaats te vinden 
binnen 14 dagen na de factuurdatum. Het lesgeld is over het hele cursusjaar verschuldigd 
conform de overeenkomst. Bij tussentijdse inschrijving is het lesgeld naar rato verschuldigd met 
ingang van de datum waarop de lessen starten. 

Betaling van de lesgelden geschiedt ineens, voor het gehele cursusjaar, of in een afgesproken 
aantal termijnen.  Het lesgeldbedrag is opgebouwd uit het honorarium voor de docent en een 
bedrag aan huur van de lesruimte. Met het betalen van de lesgelden betaalt u de docent en 
lesruimte ineen. 

Voor volwassen leerlingen vanaf 21 jaar is 21% BTW over het lesgeld verschuldigd. Leerlingen 
die tijdens het cursusjaar de leeftijd van 21 jaar bereiken kunnen het lesjaar afmaken zonder 
doorberekening van BTW over het lesgeld. Gevolgen van eventuele wijzigingen in de Wet op de 
Omzetbelasting worden in het lesgeldbedrag doorberekend. 

Bij niet nakomen van de betalingsverplichting kan de docent(e) de betreffende leerling het 
recht om de lessen te volgen ontzeggen. De lesovereenkomst blijft evenwel van kracht tot uw 
schriftelijke opzegging en daarmee blijft ook de betalingsverplichting bestaan. De opzegtermijn 
van één maanden blijft gehandhaafd. 

Opzegging

De opzegtermijn is één maand, gerekend vanaf de eerste van de nieuwe maand. Vermeldt de 
naam van de cursist, de naam van de docente en het betreffende tijdvak. 

Absentie cursist

Wanneer bij verhindering van de cursist de les niet gevolgd kan worden, is de docent niet 
verplicht een inhaalles te plannen. Er is in dat geval ook geen recht op verrekening van het 
lesgeld. Bij wekelijks privé les kan maximaal 1x per half jaar een les kosteloos worden 
afgezegd mits dit minimaal 48 uur van tevoren wordt doorgegeven aan de docent(e). Bij twee-
wekelijks  privéles kan dit maximaal 1x per cursusjaar.  Bij duo-les gelden dezelfde 
voorwaarden alleen als de absentie voor beide cursisten geldt. 



Wanneer de leerling langere tijd zonder opgaaf van redenen geen gebruik maakt van de met 
hem/haar afgesproken lestijd, is desalniettemin lesgeld verschuldigd, en wordt de gemiste les 
niet ingehaald.  

Absentie docent

Bij één week verzuim van de docent vervalt de les. Bij meer dan één week verzuim van de 
docent wordt de les in overleg met de leerling ingehaald. Wanneer er sprake is van verzuim 
door de docent langer dan drie weken, zorgt de docent voor een gekwalificeerde vervanger. 
Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als uw docent(e) in gebreke blijft de lessen te 
verzorgen. 

Portretrecht en geluidsopnames 

Hart Muziekschool laat regelmatig fotoreportages en geluidsopnames maken van cursussen, 
voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de 
website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het lescontract verklaart de cursist of 
zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. 

Door ondertekening van de lesovereenkomst verklaart de leerling/ouder/verzorger zich 
uitdrukkelijk bekend en akkoord met de inhoud van deze algemene lesvoorwaarden. 


