ALGEMENE VOORWAARDEN JWDRUMS
EDUCATIE DRUMS / SLAGWERK / LATIN PERCUSSION
Met de lessen kan worden gestart na inlevering van een door de lesgeldplichtige volledig ingevuld, ondertekend en
aan JWDRUMS verstrekt inschrijfformulier. Door inlevering hiervan ontstaat een lesovereenkomst die per
kalendermaand stilzwijgend wordt verlengd. Tevens geeft betrokkene hiermee aan bekend en akkoord te zijn met
de op enig moment geldende lesgeldtarieven alsmede met de algemene voorwaarden van JWDRUMS. De geldende
algemene voorwaarden staan ter (binnenkort) inzage op www.jwdrums.nl
1. Lesgeldplichtig zijn volwassenen en (een) ouder/verzorger/voogd van minderjarigen. Onder een volwassene wordt
verstaan diegene die 18 jaar of ouder is.
2. Bij inschrijving van een minderjarige leerling dient de ouder/verzorger/voogd/lesgeldplichtige te ondertekenen.
3. De leerling krijgt individueel les, tenzij anders is afgesproken.
4. De leerling krijgt les van een gediplomeerd vakkundig en senior docent die is gespecialiseerd in alle facetten van
lichte muziek drums, percussie en slagwerk.
5. De lesdag en -tijd worden zoveel mogelijk in onderling overleg vastgesteld. Mocht plaatsing van een leerling niet per
direct mogelijk zijn, dan zal een wachtlijst worden gehanteerd en volgt plaatsing zodra mogelijk in volgorde van
aanmelding.
6. Mits er een muzikale basis is kunnen de lessen naar wens van de leerling worden afgestemd. De leerling draagt zelf
zorg voor de benodigde lesmethode(n) en drumstokken. Een en ander gebeurt in overleg met de docent.
7. De leerling krijgt eenmaal per week les met uitzondering van vakanties/vrije dagen, weekenden en nationale
feestdagen. De vakanties zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van reguliere onderwijsinstellingen. Er wordt uitgegaan
van het basisschoolonderwijs regio zuid. Mocht een leerling meer lessen per week willen volgen, dan kan dit worden
aangegeven en wordt een en ander in onderling overleg nader bekeken.
8. De lessen van een 10-lessenkaart worden wekelijks aansluitend opgenomen. Uitzonderingen op deze regel kunnen
in overleg met de docent worden bekeken.
9. Indien de docent door ziekte of andere dringende reden langer dan drie weken verhinderd is les te geven, zal in
onderling overleg naar een gepaste oplossing worden gezocht. Vanzelfsprekend worden in deze periode niet
gegeven lessen niet in rekening gebracht.
10. Bij afwezigheid c.q. afmelding van een leerling worden geen lessen ingehaald en vindt geen restitutie van lesgeld
plaats. Het lesgeld van de lopende maand blijft volgens lesovereenkomst volledig verschuldigd en wordt derhalve
met de eerstvolgende factuur in rekening gebracht. Uitzonderingen op deze regel stelt de docent vast.
11. Vanaf het moment van inschrijving start facturering.
Maandelijks (eind van de lopende maand) ontvangt de lesgeldplichtige een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na
factuurdatum in zijn geheel te zijn voldaan. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde
bedrag op de rekening van JWDRUMS, vermeld op de factuur t.n.v. J.H.J. Wassen.
Gebeurt tijdige betaling binnen 14 dagen niet, dan volgt eerst een schriftelijke herinnering. Na de tweede
herinnering worden herinnerings-/administratiekosten in rekening gebracht. Wordt een factuur na de tweede
herinnering alsnog niet betaald, dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle extra kosten die noodzakelijk
zijn voor de inning van de achterstallige lesgelden, komen voor rekening van de lesgeldplichtige.
12. Vanaf 21 jaar of ouder dient het geldend BTW-tarief bovenop de lesgeldprijs in rekening te worden gebracht.
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13. Betaling van het lesgeld kan uitsluitend via bank.
14. De tarieven van JWDRUMS kunnen in verband met indexering per kalenderjaar worden aangepast.
Indien aan de orde zal de lesgeldplichtige hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
15. Indien de lessen fysiek op een andere locatie dan die van JWDRUMS moeten plaatsvinden, zal naast het lesgeld een
kleine vergoeding voor locatiehuur in rekening dienen te worden gebracht. Zodra aan de orde, zal dit aan
betrokkene/ lesgeldplichtige kenbaar worden gemaakt.
16. Eventuele wijzigingen van persoons- en/of contactgegevens van een leerling, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk
per e-mail aan JWDRUMS/J. Wassen te worden gemeld.
JWDRUMS/J. Wassen is niet aansprakelijk voor gemiste lessen, eventuele fouten, gebeurtenissen of calamiteiten die
te wijten zijn aan het niet tijdig, onjuist of onvolledig doorgeven van gewijzigde persoons- en/of contactgegevens.
Van eventuele wijzigingen van de contactgegevens van JWDRUMS, zal een leerling/lesgeldplichtige zo spoedig
mogelijk op de hoogte worden gesteld.
17. JWDRUMS/J. Wassen kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, vermissing,
beschadiging van bezittingen en/of eigendommen e.d. alsmede voor schade, letsel door ongeval en/of ziekte van de
leerling/lesgeldplichtige.
18. JWDRUMS/J. Wassen kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke gehoorbeschadiging of
blessures. De leerling wordt geacht zelf -al dan niet in overleg met JWDRUMS/J. Wassen- voor passende en
adequate gehoorbescherming zorg te dragen. Dat geldt ook voor eventueel aanwezige ouder of begeleider.
19. Indien wordt geconstateerd dat er sprake is van wangedrag of het niet naleven van deze algemene voorwaarden, zal
het geven van les aan de betreffende leerling worden gestaakt, waarbij de lesgeldverplichting onherroepelijk van
kracht blijft.
20. Uitgangspunt is dat lessen fysiek plaatsvinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een online les tot volwaardig
alternatief behoren. Online les is naast het in eerste instantie fysieke aanbod mogelijk.
21. Met ingang van 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De
privacyverklaring is te vinden op www.jwdrums.nl
a.

Beeldmateriaal van cursisten/leerlingen mag uitsluitend door JWDRUMS in het kader van de AVG geldende
regels met toestemming (quit claim) van cursist zelf (indien ouder dan 16 jaar) en of ouders/verzorgers (indien
jonger dan 16 jaar) worden gebruikt voor informatieve doeleinden (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven) met
betrekking tot JWDRUMS of educatieve voorbeelden op de website van www.jwdrums.nl

b.

Leerlingen mogen lesmateriaal en beeld- en/of geluidsopnames van lessen, uitvoeringen, repetities e.d. van/bij
JWDRUMS, uitsluitend openbaar maken na goedkeuring en akkoordbevinding van JWDRUMS/J. Wassen.

22. Opzegging van de lessen kan uitsluitend schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Bij
opzegging dienen de lessen tot de datum van daadwerkelijke beëindiging van de lesovereenkomst nog volledig te
worden betaald, ook indien de leerling of de lesgeldplichtige besluit de lessen tot deze datum niet meer te willen
(laten) volgen.
23. Eventuele toekomstige wijzigingen op deze algemene voorwaarden zullen door JWDRUMS schriftelijk kenbaar
worden gemaakt. Kunnen eventuele geschillen, betrekking hebbend op en voortvloeiend uit de onderhavige
algemene voorwaarden niet in der minne worden geschikt, dan zullen deze in beginsel worden beslist door de
bevoegde rechters in het arrondissement Limburg.
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