
Algemene voorwaarden
Proefles
We bieden een vrijblijvende proefles aan. De kosten van de proefles bedragen €30 (voor leerlingen jonger dan 
21 jaar) en €36 euro (voor leerlingen boven de 21 jaar). Voor de proefles ontvang je achteraf een factuur.

Aanmelden en inschrijven
Je meldt je eerst aan voor een proefles, als je hierna besluit om lessen te gaan volgen, sturen we een link 
waarmee je je kunt inschrijven voor de drumles. Je kunt je ook midden in een lesjaar inschrijven, als je midden 
in een maand instroomt, verrekenen we het aantal lessen van de betreffende maand op de eerste factuur. De 
inschrijving loopt tot opzegging en wordt niet automatisch stopgezet aan het einde van het schooljaar. 

Lesfrequentie
Je kunt wekelijks les volgen of om de week les volgen. Je schrijft je in voor een lesfrequentie voor het gehele 
schooljaar. Mocht je toch van lesfrequentie willen veranderen, overleg dit dan met ons. Het hangt af van de 
beschikbaarheid van het rooster of dit mogelijk is. 

Rooster
Iedereen krijgt een vaste plek in het rooster, dit plannen we samen. Als later blijkt dat een andere tijd beter 
uitkomt, kunnen we altijd kijken of er iets te verschuiven is.

Vakantie & planning
Wij volgen het officiële vakantierooster voor de middelbare scholen van regio Midden Nederland. Tijdens de 
schoolvakanties vinden er geen lessen plaats. Het vakantierooster is op de website te vinden.

Betaling
Voor de betaling van het lesgeld sturen wij maandelijks een factuur met een vast bedrag via de e-mail. Het 
bedrag is gebaseerd op het lesgeld voor een heel schooljaar en wordt in tien termijnen gefactureerd. In de 
maanden juli en augustus ontvang je geen factuur. Indien je liever per kwartaal, half jaar of jaar een factuur 
ontvangt kan dat ook. 

Voor leerlingen die wekelijks les hebben, bestaat een schooljaar uit 38 lesmomenten. Leerlingen die om de 
week les volgen, krijgen 19 lessen per jaar. Het bedrag is afhankelijk van de gekozen lesfrequentie en alle 
tarieven zijn op onze website te vinden. In verband met vakanties kan het zo zijn dat je de ene maand meer 
lessen hebt dan de andere. Je betaalt voor het lidmaatschap, niet per les. Het maandelijkse factuurbedrag is 
gebaseerd op het totaal aantal lessen per jaar, gedeeld door 10 maanden.

BTW 
Om kunstonderwijs te stimuleren heeft de overheid bepaald dat leerlingen jonger dan 21 jaar oud, worden 
vrijgesteld van het betalen van BTW over muziekles. Leerlingen ouder dan 21 jaar betalen wel BTW over het 
lesgeld. Alle tarieven op onze website zijn inclusief BTW.

Afzeggen
Als je niet bij een les aanwezig kunt zijn, heb je geen recht op een inhaalles of restitutie van het lesgeld. Als je 
op tijd (minstens 24 uur voorafgaand aan de les) bij ons meldt dat je niet bij de les kan zijn, zullen wij ons best 
doen om de les te verplaatsen. Dit is helaas niet altijd mogelijk en hier worden geen rechten aan ontleend.

Indien je meer dan drie aaneengesloten lessen niet aanwezig kunt zijn wegens ziekte of 
familieomstandigheden, vragen wij je om dit aan ons te melden en kan het lesgeld in overleg worden 
gerestitueerd.

In het geval dat de docent onverhoopt ziek is of verhinderd, wordt er in principe gezorgd voor een vervangende 
docent zodat de lessen door kunnen gaan. Als desondanks door omstandigheden de les niet door kan gaan, 
wordt de les zo spoedig mogelijk ingehaald. Samen met jou wordt een geschikt tijdstip bepaald.

Opzeggen
Bij Drumstudio 030 hanteren we een opzegtermijn van 1 maand. Je zit dus nooit vast aan een heel lesjaar. Als 
je de drumles wilt stopzetten, verstuur je een email met daarin de opzegging. De opzegging start in de maand 
opvolgend op de maand waarin je de drumles hebt opgezegd. Dit houdt in dat je naast de lopende maand nog 
1 maand lessen blijft volgen en er lesgeld wordt gerekend.

Als je midden in het jaar opzegt kan het zo zijn dat het bedrag dat je omgerekend per les hebt betaald hoger of 
lager uitvalt dan wanneer je een volledig schooljaar had afgerond. Dit verschil wordt niet gecompenseerd.


