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                                                Regels en voorwaarden

Lestarieven en betaling
Bij de akkoordverklaring met deze algemene regels verplicht de leerling zich tot 
maandelijks overschrijven van het vastgestelde maandtarief voor 37 prive 
muzieklessen per studiejaar. Het daarvoor verschuldigde bedrag mag ineens of in 12 
maandelijkse termijnen worden voldaan. 

Bij betaling in 1 termijn krijgt u 5 % korting mits de leerling vanaf september 
instroomt. 

Als een nieuwe leerling later instroomt, betaalt u alleen voor de resterende 
muzieklessen van het studiejaar.

Voor de groepscursus (voorbereidend muziekonderwijs of solfege) betaalt u vooraf 
per blok voor een aantal lessen.

Het lestarief dient op de rekening NL 95 INGB 0004 7124 13 gestort te worden ten 
name van Interactive Piano. 

Om extra kosten te voorkomen is het belangrijk dat de factuur op tijd wordt betaald.

We hanteren een automatisch boekhoudprogramma. Voor een juiste verwerking 
van de betaling is het noodzakelijk dat het exacte bedrag wordt overgemaakt onder 
vermelding van ons kenmerk bij beschrijving. Indien dit niet gebeurd blijft de 
factuur in ons systeem op onbetaald staan. Voor iedere betaling krijgt u een factuur 
met betalingstermijn van 14 dagen. Na twee herinneringen per mail krijgt u een 
herinnering via de post inclusief extra administratiekosten. Indien de rekening dan 
nog niet is voldaan zal ons boekhoudprogramma de factuur automatisch doorsturen
aan ons incassobureau. Uiteraard brengt ook dit weer extra kosten met zich mee. 

Bij afwijkend facturatie kan € 7.50,- administratiekosten in rekening worden 



gebracht.

Voor door ons verstrekte lesmaterialen kunnen eventueel kosten in rekening worden
gebracht.

Voor leerlingen afkomstig uit één gezin kan een korting worden verleend. Dat geldt 
alleen voor een 1 jarig abonnement van wekelijkse lessen van 30 min en wanneer de
gezinsleden op hetzelfde woonadres wonen. De hoogte van de korting bedraagt voor
het tweede of meerdere gezinslid 2,5%. 

Let op! Voor alle kortingen geldt dat ze niet in combinatie te gebruiken zijn, er geld 
één korting tegelijk. 

Leerlingen jonger dan 21 jaar vallen bij de belastingdienst onder “onderwijs” en zijn 
daardoor niet btw plichtig. Leerlingen van 21 jaar en ouder moeten wel btw over het
lesgeld betalen.

Bij verhindering is er een mogelijkheid om de les in te halen mits er een vrije plaats 
is. Restitutie vindt niet plaats.   
Indien de leerling de privélessen wil beëindigen geldt een opzegtermijn van 1 
maand. De leerling verplicht zich de maand die binnen de opzegtermijn valt door te 
betalen. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via info@interactive-piano.com

Na de opzegging wordt het reeds betaalde lesgeld herberekend en eventueel 
aangepast.

Wanneer de leerling tijdelijk of voorgoed met de groepscursus wilt stoppen, vindt er 
geen restitutie plaats. Als de leerling later instroomt, betaalt u alleen voor de 
resterende muzieklessen van het blok.

De docent behoudt zich het recht voor om het lesverband op ieder moment te 
beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor hij/zij besluit te 
stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat 
moment de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling 
reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docent 
het gedeelte van het lesgeld dat te veel betaald is terugstorten. Dit bedrag van 
teruggaaf wordt berekend op basis van de nog niet gevolgde lessen in verhouding 
tot het totaal aantal lessen per lesseizoen. Alleen wanneer de docent het lesverband
beëindigd kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling besluit de 
lessen te beëindigen maakt hij/zij gebruik van de opzegtermijn en is restitutie van 
betaalde lesgelden niet mogelijk.

Proefles
Voor nieuwe potentiële studenten is er de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend een
proefles te volgen. De docent stelt zich hiervoor beschikbaar een maal voor elke 
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student. Afmelden van de proefles dient minimaal 24 uur voor aanvang te 
geschieden. Als u zonder afmelden niet verschijnt op de proefles zal er bij een 
eventuele tweede aanmelding voor een proefles een bedrag van 14,- euro in 
rekening worden gebracht.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
De lessen vinden plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van de docent. Het is 
de plicht van de leerling of zijn/haar ouders om de docent duidelijk en vooraf te 
informeren over enige voorwaarden of condities, met name medische 
aandoeningen, die noodzakelijk zijn om die verantwoordelijkheid te nemen en goed 
uit te voeren.

De docent behoudt zich het recht voor eventuele materiele en immateriele schade 
veroorzaakt door de leerling te verhalen.

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord

Datum


