
Algemene lesvoorwaarden Speelenderwijs 
 

 

LESVORM 
Er kan gekozen worden uit verschillende lesvormen. 
Na de cursussen Dikkertje Dap en Giraffegitaar, en Liedbegeleiding, kan er gekozen 
worden voor:  
 
 Leerlingen <13 jaar en ouder:  
 

- Individueel wekelijks les van 20 of 30 minuten 
- Wekelijks duoles van 30 of 40 minuten 
- Wekelijks groepsles (max.4) 40 of 50 min 
- Om de week les nemen is pas mogelijk vanaf 12 jaar, tenzij na een 

proefperiode van 3 maanden blijkt dat de leerling in staat is om de  
informatie betreffende het opgegeven huiswerk zelfstandig op te pakken. 

- Bij de cursus ‘Liedbegeleiding’ en de cursus ‘Giraffegitaar’ geldt, dat de 
lessen resp. binnen drie en twee en een halve maand genomen dienen te 
worden. 

- Leerlingen >16 jaar kunnen gebruik maken van een knipkaart van 200 
minuten, flexibel te verdelen over één lesseizoen. Er wordt per keer een 
afspraak gemaakt, waarbij geprobeerd wordt zo goed mogelijk aan te sluiten 
bij de wensen van de kaartnemer. Voor niet genomen lessen die niet binnen 
48 uur worden afgezegd, vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.  

 

Tussentijds kan van lesvorm veranderd worden, met ingang van de opeenvolgende 
maand; bijvoorbeeld van individueel naar groepsles en van 0.20 naar 0.30 
minuten, en andersom.   
 

BETALING 
Het lesgeld voor één lesseizoen, welke loopt van september tot september, kan in 
één keer vóór 1 oktober worden overgemaakt, met een korting van 5%, dan wel 
maandelijks via een machtiging voor automatische incasso worden afgeschreven. 
Het cursusgeld dient bij aanvang van de cursus contant te worden voldaan of door 
middel van een machtiging voor automatische incasso. 
 

INSCHRIJVING/OPZEGGING 
Voor aanvang van de reguliere lessen dient een inschrijfformulier te worden 
ingevuld door de leerling of door ouders/verzorgers. De inschrijving blijft geldig 
zolang er niet schriftelijk is opgezegd.  
Voor de cursussen is er een aanmeldingsformulier en kan er tussentijds niet worden 
opgezegd, tenzij er door onvoorziene omstandigheid een gegronde reden is; 
bijvoorbeeld bij zwangerschap,  ziekte (met doktersverklaring) of duidelijk 
aantoonbaar letsel, waarbij sprake is van langdurig herstel. 
 
Door het ondertekenen van het formulier verklaart men akkoord te gaan met 
genoemde lestarieven en voorwaarden. Speelenderwijs behoudt zich het recht voor 
om tussentijds de voorwaarden en tarieven binnen het kader van de beroepsgroep, 
aan te passen. 
 
Bij opzegging in de periode van 1 oktober tot 1 maart wordt een opzegtermijn 
gehanteerd van 1 maand:  ingaande de maand volgend op de maand waarin er is 
opgezegd!  
Wanneer de leerling voor opzegging in de periode van 1 maart t/m 31 augustus, 
drie maanden  of langer les had, loopt de machtiging door t/m augustus.  



 
 

 
VOOR- EN SAMENSPEL 
Mijn streven is de leerling de kans te bieden om de leerlinge het plezier in samen 
musiceren te laten ervaren, maar ook is het bevorderend en leerzaam. 
Hiervoor maak ik eventueel op maat gearrangeerde stukjes voor samenspel met 
gezinsleden, of met een musicerend vriend(je) of vriendin (netje).  
De ingestudeerde stukken kunnen dan bijvoorbeeld op de school of bij het jaarlijkse 
leerlingenconcert ten gehore gebracht worden. 
 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 
Over het algemeen wordt de landelijk bepaalde richtlijn voor vakanties en vrije 
dagen van  het BO (basisonderwijs) van Regio Noord aangehouden.  
Gezien de nogal uiteenlopende invulling van vrije dagen en vakanties in de periode 
tussen Pasen en Pinksteren, houdt ik mij aan het landelijk bekend gemaakte 
vakantierooster welke ik jaarlijks op de website publiceer. 
Ook is “Speelenderwijs” gesloten tijdens nationale feestdagen. 
Tijdens deze vrije dagen en vakanties loopt de betaling voor de wekelijkse en 
tweewekelijkse lessen door, alsook gedurende de zomervakantie! (Zie ook bij 
het kopje ‘betaling’) De reguliere, wekelijkse leerlingen hebben bij inschrijving voor 
één seizoen, recht op totaal 38 lessen. 
 
 

ZIEKTE EN AFWEZIGHEID 
Bij het afzeggen door de leerling van de les door ziekte, of elke andere reden, 
wordt de les niet verrekend of ingehaald. Wel kan de les worden verplaatst naar 
een ander tijdstip als er mogelijkheden toe zijn, mits dit verzoek uiterlijk 48 uur 
voorafgaande aan de les wordt ingediend, of kan er indien bijtijds aangevraagd, 
een lesruil plaatsvinden! 
 
Wanneer de leerling over een langere periode dan één maand niet in staat is de 
lessen te volgen, is de leerling geen lesgeld meer verschuldigd. In overleg wordt 
gekeken wanneer de lessen weer kunnen worden hervat. 
Bij afzegging van de les door de docent wordt, tenzij deze door ziekte (doch 
uiterlijk 2 lessen per jaar) heeft moeten afzeggen, in overleg een inhaalles 
afgesproken. 
Indien van de kant van de docent een inhaalles niet mogelijk is, vindt er 
verrekening van het lesgeld plaats. 
Bij ziekteverzuim van de docent van een aaneengesloten periode van een maand of 
meer (door ziekenhuisopname of een ernstige aandoening), is de leerling tot na het 
verstrijken van deze periode aan de docent geen lesgeld meer verschuldigd. De 
docent probeert dan in overleg te zorgen voor vervanging. 
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