
Algemene bepalingen pianolessen 2021-2022 

Docent Kathelijn van de Loo  

 1. Inschrijving U kunt zich inschrijven voor pianoles door inlevering van een volledig 
ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (lesovereenkomst) bij Kathelijn van de Loo.  

2. Lesjaar en vakan6es Het cursusjaar bevat 38 lesweken. TussenHjds starten met het volgen 
van pianoles is mogelijk. Voor het cursusjaar 2021-2022 gelden naast de naHonale 
feestdagen de volgende vakanHes: 

 -HerfstvakanHe: 25-10-2021 t/m 31-10-2021 

 -KerstvakanHe: 27-12-2021 t/m 09-01-2022 

 -VoorjaarsvakanHe: 28-02-2022 t/m 06-03-2022 

 -MeivakanHe: 02-05-2022 t/m 15-05-2022 

 -ZomervakanHe: 11-07-2022 t/m 04-09-2022 

De lessen die komen te vervallen op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag worden in overleg 
ingehaald in de meivakanHe en aan het einde van het schooljaar. 

In de week van 6 september beginnen de pianolessen weer! (week 36) 

3. Lesgeld Door ouders, voogden, verzorgers of bij meerderjarigheid van de leerling zelf, is na 
plaatsing lesgeld verschuldigd. Hiervoor ontvangt u van mij facturen, in principe  twee keer 
per jaar tenzij anders afgesproken. VakanHes, vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak 
op vermindering van lesgeld. Bij overschrijding van de uiterste betalingstermijn komen alle 
hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de betalingsplichHge.  

 4. Ziekte of verhindering pianoleerling Lessen die wegens ziekte van de leerling uitvallen 
worden niet ingehaald. Indien de ziekte van de leerling langer duurt dan drie aaneengesloten 
lessen, wordt resHtuHe van het lesgeld verleend vanaf de vierde uitgevallen les, mits er 
afgemeld is voor de lessen. Laat Hjdig aan mij weten als je verhinderd bent de les bij te 
wonen. Als dit een week van tevoren wordt aangegeven dan kan ik kijken of ik de les op een 
ander moment kan laten plaatsvinden, maar garanHe hiervoor geven kan ik niet.  

5. Ziekte docent Bij ziekte van de docent wordt de leerling (of ouder/verzorger/voogd) via 
sms, e-mail of telefoon geïnformeerd. Lessen die wegens ziekte van de docent uitvallen 
worden vervangen, ingehaald of er wordt in overleg lesgeld geresHtueerd.  



6. Aanvang les Om de les op Hjd te beginnen, is het voor de leerling belangrijk om op Hjd 
aanwezig te zijn. Wanneer door toedoen van de leerling de les niet op Hjd kan beginnen, 
wordt de gemiste Hjd niet ingehaald. Mocht de les door toedoen van de docent te laat 
beginnen dan wordt de gemiste Hjd ingehaald.  

7. Privacy persoonsgegevens In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens laat ik 
hierbij weten dat alle gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer worden opgenomen 
in mijn privébestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de inschrijving 
en de uitvoering van de afgesloten lesovereenkomst. Daarnaast gebruik ik deze gegevens om 
u informaHe te verstrekken over de acHviteiten die aan de hand van de lessen georganiseerd 
worden. Onder geen beding worden uw gegevens verstrekt aan derden.  

8. Opzegging Opzegging is mogelijk per 1 februari en per 1 juli alHjd met inachtneming van 
een opzegtermijn van een maand. Opzeggen gaat alHjd in overleg met mij. Na betaling van 
het lesgeld is inschrijving definiHef en vindt er geen resHtuHe van het lesgeld plaats. 

9. Leermiddelen Leermiddelen komen voor rekening van de leerling. Van de cursist wordt 
verwacht thuis zelf over een piano te beschikken.  

10. Aansprakelijkheid De docent is niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van 
persoonlijke bezi_ngen van de leerling. 

11. Kor6ngsregelingen, gezinskor6ng: bij pianoleerlingen uit één gezin geldt een korHng 
voor jeugdigen (tot 21 jaar) op jaarlessen van 5% voor het tweede kind, 7,5% voor het derde 
kind en 10% voor het vierde kind.  

12. Fotografie – video Tijdens de verschillende acHviteiten kunnen er foto's of video's voor 
promoHonele doeleinden worden gemaakt. Ik zal hiervoor alHjd toestemming vragen aan de 
leerling. Aan dit materiaal kunnen geen rechten worden ontleend. 


