
LESVOORWAARDEN 

1. De leerling dienst zelf lesmateriaal (zoals stokken, muziekpapier e.d.) naar de les mee 
te nemen. 

2. De leerling dient tenminste vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn bij de 
geplande lesruimte. Indien een leerling niet tijdig aanwezig is zal de les conform 
overeengekomen lestijd ingekort worden. 

3. De lessen zijn prive, tenzij anders overeengekomen. 

4. Er worden wekelijks of om de week drumlessen gegeven. In de schoolvakanties en op 
nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven. Dit kun je terug vinden op 
rijksoverheid.nl/overzicht-schoolvakanties. Dan gaat het om regio zuid natuurlijk. 

5. De leerling krijgt een vaste lestijd toegewezen. Bij verhindering dient de leerling zich 
minimaal vierentwintig uur van te voren af te melden bij de docent. Bij niet tijdig 
afzeggen of verzuim kan geen aanspraak worden gemaakt op een inhaalles, noch op 
het lesgeld. 

6. Per kalender jaar kunnen maximaal 2 lessen worden gemarkeerd als inhaalles en zullen 
in overleg met de docent worden ingehaald. Vaak is er nog ruimte in de eerste week 
van de zomervakantie om lessen in te halen. 

7. In geval van langdurige afwezigheid geldt een eigen risico van 2 lessen gevolgd door 
tijdelijke stopzetting van de betalingsverplichting. Indien mogelijk en in overleg zal een 
aangepast lesschema samengesteld worden. Indien langdurige afwezigheid resulteert 
in opzegging geldt nog wel de maand opzegtermijn.  

8. Drumles Breda houdt zich het recht voor bij wangedrag de lessen per onmiddellijke 
ingang stop te zetten en de overeenkomst nietig verklaren. De leering is Drumles Breda 
dan wel de in punt 9 genoemde maand opzegtermijn verschuldigd. 

9. Drumles Breda hanteert een opzegtermijn van een maand. Het opzeggen dient 
minimaal een maand van tevoren en uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan de 
docent te worden medegedeeld. De maand volgende op de maand waarin 
opgezegd wordt dient dus nog betaald te worden. Inhaallessen en of te kort aan 
lessen zullen niet worden verrekend.  

10. Wijziging van persoonlijke gegevens dient schriftelijk of per e-mail te worden 
medegedeeld aan de docent. 

11. Drumles Breda respecteert uw privacy en zal de persoonsgegevens die worden 
ingevuld op het inschrijfformulier alleen gebruiken voor administratief doeleinden.  

12. De docent is in geval van afwezigheid gerechtigd een vervanger les te laten geven. 

13. Drumles Breda is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen. 

14. Indien de leerling bij de ondertekening van de overeenkomst de leeftijd van 18 jaar 
nog niet heeft bereikt is het lesgeld verschuldigd door diens wetteli jk 
vertegenwoordiger zoals een van de ouders, de voogd, verzorger, etc. Leerlingen van 
18 jaar en ouder zijn het lesgeld zelf verschuldigd. 

http://rijksoverheid.nl/overzicht-schoolvakanties

