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Algemene Voorwaarden 2019/ 2020 
 
 
Deelnemer 
Een deelnemer van muziekactiviteiten van Muziekwijs wordt ook wel omschreven als leerling, cursist, koorlid, 
ensemblelid, bandlid. 
 
Lesvormen: 
Individueel of in groepsverband. Losse lessen, wekelijkse- of tweewekelijkse lessen, workshop(s), per cursus van 
een aantal lesweken. 
 
Aanmelding en plaatsing: 

Algemeen: 
1. Aanmeldingen zijn persoonsgebonden en worden op volgorde van binnenkomst behandeld en bevestigd.  

Huidige cursisten hebben voorrang, mits tijdig opnieuw een (vervolg)inschrijfformulier is ontvangen voor 
de volgende cursus/blok.  
Privémuziekleerlingen behouden in elk geval voorrang op nieuwe leerlingen. 

2. Inschrijving is voor een leerling/ cursist/ koorlid/ deelnemer of aanvrager en diens gezinsleden alleen 
mogelijk indien de betalingsverplichtingen uit voorafgaande seizoenen zijn voldaan. 

3. Door het aanmelden middels een inschrijfformulier verbindt u zich aan de betreffende muziekactiviteit en 
de bijbehorende betalingsverplichting. (Zie: beëindiging/ annulering muziekactiviteit) 

4. Voorafgaand aan de start van de muziekactiviteit van Muziekwijs ontvangt u per e-mail informatie over 
de activiteit waaraan u gaat deelnemen en de uitnodiging voor de eerste les. 

5. Alleen bij voldoende aanmeldingen of plaatsingsmogelijkheden zal de muziekactiviteit waarvoor is 
ingeschreven, kunnen starten. Mocht het niet lukken om muzieklessen of –activiteiten of om een bepaalde 
groep te starten dan zal, in overleg met de leerling/ cursist/ koorlid/ deelnemer voor aanvang van 
genoemde startdatum naar een andere oplossing gezocht worden. 
Privémuzieklessen: 

1. Eenmalige inschrijfkosten á €10,-.  
2. Eenmalige borg á €50,-. De borg wordt gerestitueerd bij het beëindigen van de privé muzieklessen als aan 

alle lesvoorwaarden voldaan is en tijdig is opgezegd. De borg is om te voorkomen dat leerlingen zonder 
bericht wegblijven. De borg dient contant te worden voldaan bij aanvang van de muzieklessen en wordt 
contant uitgekeerd. 
Muziek op Schoot 0 – 4 jaar: 

1. Bij onvoldoende aanmeldingen (op leeftijd) is het starten van een verticale groep een eerste mogelijkheid. 
2. De indeling van kinderen geschiedt waar mogelijk op basis van leeftijd (baby’s/ dreumesen/ peuters), bij 

voldoende aanmeldingen. 
A-meezing Koren/ ensembles/ bands: 

1. Eenmalige inschrijfkosten voor nieuwe koorleden á €10,-.  
2. Koorleden hebben voorrang voor plaatsing, mits vóór 1 september en vóór koorblok 2 opnieuw een 

inschrijfformulier is ontvangen. 
3. Halverwege instromen in een koorblok is mogelijk. (2 Koorblokken per seizoen). Hieraan zijn de volgende 

administratiekosten verbonden: repetitie 2 t/m 9 per koorblok is €10, repetitie 9 t/m 18 per koorblok = €15. 
Voordeel: er kan direct worden deelgenomen. 

 
Lestijden en lesduur muziekactiviteiten: 

Algemeen: 
1. De muziekactiviteiten van Muziekwijs vangen gebruikelijk bij het begin van het schooljaar aan en 

eindigen in de laatste week volgens het schoolrooster. Muziekactiviteiten buiten deze periode zijn (op 
aanvraag) mogelijk. 

2. De tijden worden per e-mail voorafgaande aan de 1ste les aan de deelnemer verzonden. 
3. Lestijden, -duur en –dagen kunnen wijzigen.  



 2 

4. Na afloop van de les kunt u vragen stellen aan de docente. Lesinhoudelijke vragen zijn tijdens de les 
mogelijk. 

5. Tijdens schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen wordt er geen les gegeven, tenzij anders vermeld/ 
overeengekomen. 
Privémuzieklessen: 

1. De privémuzieklessen duren zolang de leerling lessen afneemt en tot tijdige definitieve opzegging van de 
leerling. 

2. De lesduur is volgens de gemaakte lesafspraken. Deze kunnen in overleg van docent en leerling wijzigen. 
Muziek op Schoot 0 – 4 jaar: 

1. Met name bij een verticale groep kunnen de tijden aangepast worden i.t.t. de tijden die op de website vermeld 
zijn. 

2. De cursus duurt 10 lesweken, een korte cursus 3 – 5 lesweken, indien anders, ontvangt de cursist daarover 
een bericht. 

3. De cursus duurt per les 45 minuten. Voor de babygroepen, zal 30 minuten actief les zijn en circa de laatste 
15 minuten een coolingdown. 
A-meezing Koren/ ensembles/ bands: 

1. Het A-meezingkoor bevat jaarlijks 26 repetities op donderdag, van 20.00 – 21.30 uur. Data worden vermeld 
op het repetitieschema. 

2. Het A-meezing Kinderkoor bevat jaarlijks 36 repetities op dinsdag, van 16.00 – 17.00 uur. Zie data 
repetitieschema. 

3. A-meezing Voices bevat jaarlijks 36 repetities op dinsdag, van 19.00 – 20.30 uur. Zie data repetitieschema. 
4. Lestijden, -duur, -dagen voor overige muziekactiviteiten in groepsverband volgen bij meer info. 
5. Data en tijden voor optredens volgen indien van toepassing. 
  
Annulering voor aanvang van een muziekactiviteit: 

Algemeen: 
1. Een muziekactiviteit kan na inschrijving alléén schriftelijk (InfoMuziekwijs@gmail.com) geannuleerd 

worden, tot uiterlijk 4 weken, vóór aanvang van de muziekactiviteit. De annuleringskosten bedragen €15. 
Na verstrijken van deze periode, dient u het gehele lesbedrag van de muziekactiviteit waarvoor is 
ingeschreven te voldoen. 

 
Voortzetting/ beëindiging van een muziekactiviteit en restitutie: 

Algemeen: 
1. Bij ziekte van de muziekdocent of dringende persoonlijke omstandigheden zal de les komen te vervallen 

wanneer het niet mogelijk is vervanging te vinden. U wordt in dat geval in eerste instantie per e-mail 
geïnformeerd, eventueel telefonisch of per sms. 

2. Houd altijd uw e-mail of andere berichtgeving voor de lessen in de gaten. 
3. Een leerling/ cursist/ koorlid/ deelnemer die om wat voor reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan een 

les(sen), heeft in principe geen recht op een inhaalles(sen) of restitutie van (een deel van) het lesbedrag. 
4. Bij vroegtijdige of tussentijdse beëindiging van de muziekactiviteit op initiatief van de leerling/ deelnemer 

zelf zal er geen teruggave van het lesgeld/ contributie zijn. Restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld/ 
contributie is slechts, middels een schriftelijk verzoek, alleen mogelijk in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld 
bij verhuizing naar een andere gemeente of langdurige medische ongeschiktheid van de leerling/ koorlid/ 
cursist. In het laatste geval dient de leerling/ koorlid/ cursist een doktersverklaring te overleggen aan de 
muziekdocent van Muziekwijs. Muziekwijs beoordeelt het schriftelijk verzoek voor tussentijdse opzegging. 

5. De muziekdocent van Muziekwijs behoudt zich ten alle tijden het recht voor, met opgave van redenen, de 
toegang tot de lessen van de leerling te weigeren of te ontzeggen. 
Privémuzieklessen: 

1. Lessen die de muziekdocent niet heeft kunnen geven/ laten vervangen, zullen op een ander moment 
worden ingehaald of verdeeld over de volgende les(sen). De leerling wordt, in overleg, over de dag en tijd 
geïnformeerd. 

2. Een leerling die een les in overleg wegens omstandigheden wil verplaatsen, heeft de mogelijkheid dit 
uiterlijk 2 weken vóór de gebruikelijke les schriftelijk of mondeling aan te geven aan de muziekdocent. 
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Maximaal 2 keer per half jaar kan een les in overleg met de muziekdocent van Muziekwijs verplaatst 
worden, d.w.z. 2x in de periode augustus/september t/m december & 2x in de periode januari t/m juli. 

3. Het inschrijfformulier en bijbehorende voorwaarden zijn onbeperkt geldig tot tijdige definitieve opzegging. 
De leerling ontvangt eventuele wijzigingen van de voorwaarden en tarieven gedurende de lesperiode. 

4. Uitschrijving vindt plaats bij beëindiging van de gevolgde muzieklessen d.m.v. een tijdige schriftelijke 
opzegging. 

5. De definitieve opzegtermijn is minimaal 1 maand (4 weken) voor het einde van de betalingstermijn en 
dient zowel mondeling als schriftelijk door de leerling zelf, of de ouder/ verzorger van een leerling jonger 
dan 18 jaar, gemeld te worden bij de muziekdocent. 
Muziek op Schoot 0 – 4 jaar: 

1. Lessen die de muziekdocent niet heeft kunnen geven/ laten vervangen, zullen na afloop van de cursus 
worden ingehaald. De cursist wordt over de dag en tijd geïnformeerd. 

2. Wanneer de ouder/ verzorger ofwel volwassen begeleider zelf niet in staat is de cursus te vervolgen, kan 
eerst nog een vervangende begeleider worden gezocht zodat het jonge kind de cursus kan vervolgen. Lukt 
dit niet, dan wordt de docente hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht met daarbij een medische 
verklaring. (Liefst ook mondeling.) 

3. Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van de gevolgde Muziek op Schoot cursus. Voor een 
nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven. 
A-meezing Koren/ ensembles/ bands: 

1. Repetities die de muziekdocent niet heeft kunnen geven/ laten vervangen, zullen op een ander moment 
worden ingehaald of verdeeld over de volgende repetities. Koorleden worden over de dag en tijd geïnformeerd. 

2. Om gebruik te maken van vroegboekkorting voor het nieuwe seizoen dient u zich weer opnieuw in te 
schrijven, vóór 1 september. 

3. De contributie voor koorblok 2 dient in zijn geheel te worden voldaan, wanneer niet uiterlijk 4 weken voor 
het einde van koorblok 1 schriftelijk per e-mail is opgezegd (InfoMuziekwijs@gmail.com) 

4. De definitieve opzegtermijn is minimaal 1 maand (4 weken) vóór het einde van een koorblok en dient zowel 
mondeling als schriftelijk door de leerling zelf, of de ouder/ verzorger van een leerling jonger dan 18 jaar, 
gemeld te worden bij de muziekdocent van Muziekwijs. 

 
Afmelden voor een les: 

Algemeen: 
1. Wanneer de deelnemer niet in staat is de les te volgen, dient de deelnemer dit in elk geval per e-mail te 

melden. Hierbij het verzoek om dit uiterlijk 24 uur van te voren te doen. 
 
Betaling van het lesgeld: 

Algemeen: 
1. Het lesbedrag dient, na ontvangst van de factuur of betalingsgegevens, binnen 7 dagen en vóór aanvang 

van de muziekactiviteit of (nieuwe)betalingstermijn of koorblok overgemaakt te worden op 
bankrekeningnummer: 
NL60 ABNA 0246 6357 54 t.n.v. M.J. Ruardy en onder vermelding van de [*naam van de 
muziekactiviteit], naam van [de leerling/ koorlid/ cursist (het jonge kind)] en [startdatum 
muziekactiviteit]. (Bijv.: Pianoles Marieke de Jong za13mei17) (Bijv.: MoS Marieke de Jong za13mei17) 
*Muziekwijs hanteert een aantal afkortingen voor deze muziekactiviteiten: MoS = Muziek op Schoot, 
HAK = Het A-meezingkoor, HAKK = Het A-meezing Kinderkoor, AV = A-meezing Voices, PP = 
Poppourri.  

2. Wanneer het lesgeld voorafgaande aan de 1ste les niet ontvangen is (per maandbetaling/kwartaalbetaling 
of anders), kan deelname aan les 1 en eventueel opvolgende lessen worden ontzegd. De leerling/ koorlid/ 
cursist dient binnen 7 dagen het lesgeld te voldoen volgens bovenstaande.  

3. Het lesgeld mag per direct opgeëist worden vanaf ontvangst van de inschrijving dat bindend is voor de 
inschrijver. 

4. In geval van het niet-betaalde lesgeld of betalingsverzuim na de gedane inschrijving mag Muziekwijs alle 
buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten vorderen die door het niet betalen of niet tijdig betalen van het 
cursusgeld, zijn veroorzaakt. 
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Aansprakelijkheid: 
Algemeen: 

1. Muziekwijs/ muziekdocent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van 
eigendommen van de leerling/ koorlid/ cursist/ deelnemer. Door de leerling/ koorlid/ cursist/ deelnemer 
berokkende schade is op de leerling verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid. 

2. Het verlies  of beschadigen van (gebruikte) eigendommen van Muziekwijs zullen ten alle tijden op de 
veroorzaker worden verhaald. 

3. De ouder(s)/ verzorger(s) blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen kind. 
4. Muziekwijs, ofwel de muziekdocent, is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte of directe schade die 

(door) de ouder/ verzorger ofwel het kind, of een volwassen deelnemer van een muziekactiviteit is 
aangedaan.  

5. De deelnemer of volwassen begeleider (bij muziekactiviteiten voor 0-4 jaar) dient tijdens de lessen rekening 
te houden met de veiligheid (voor het kind) m.b.t. het gebruik van muziekinstrumenten en (spel-
)materialen en de omgang met andere cursisten. 
 

Privacyverklaring:  
Muziekwijs/ muziekdocent gaat vertrouwelijk met persoonlijke informatie van de leerling/ koorlid/ cursist om.  
Op de website www.muziekwijs.com is de Privacyverklaring (AVG) van Muziekwijs vermeld. Bij invullen en 
verzenden van een inschrijfformulier gaat u akkoord met deze privacyverklaring. 
 
Huisregels:  
Zie website www.muziekwijs.com  
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