Algemene Voorwaarden piano- en orgellessen bij Muziek&Theater ’t hART
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Muziek&Theater ’t hART
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
De leskaart
De piano- en orgellessen worden gegeven op basis van de leskaart. De leskaart geeft recht op 120 lesminuten verdeeld in 4 lessen a 30
minuten. De leskaart is 3 maanden geldig gerekend vanaf de eerst genoten les. Bij verlies van de leskaart is de administratie van de docent
leidend. Er is geen inschrijfgeld van toepassing. Er wordt per leskaart betaald. De prijs staat op de leskaart vermeld. Vakantieperiodes
worden niet in rekening gebracht.
Betaling
De prijs van de leskaart is verschuldigd bij afname van de leskaart. Het lesgeld dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanschaf van de leskaart
overgemaakt te worden op de bankrekening van Muziek&Theater ’t hART. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
Indien het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen na aanschaf van de leskaart niet is voldaan, kunnen de lessen niet meer doorgaan.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum cq. eerst genoten les, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment
van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Incassokosten
Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die
invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
Annulering
Afspraken van piano- en orgellessen kunnen tot 24 uur voor aanvang van de les kosteloos worden geannuleerd of verplaatst door de
leerling. Bij annulering binnen 24 uur wordt het volledige tarief van de les in rekening gebracht. De verplaatste les kan worden ingehaald
binnen 7 dagen vanaf de desbetreffende lesdatum.
De annulering/verplaatsing kan per mail en/of app worden doorgegeven en dient te allen tijde door de docent te worden bevestigd.
Opzegging
Indien de leerling geen gerbuik meer wil maken van de leskaart vindt er geen restitutie van het betaalde bedrag of een gedeelte daarvan
plaats. Indien de opzegging van een lestraject op de initiatief van de docent gebeurt wordt het resterende tegoed gerestitueerd.
Intellectuele eigendomsrechten
De docent is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar in het kader van de piano- en/of orgelles
verstrekte les- en oefenmateriaal.
Aanvullende werkzaamheden
Indien het verlenen van de piano- en/of orgellessen leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen
worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen (bij voorbeeld het organiseren van halfjaarlijkse leerlingenconcerten of extra trainingen ten
behoeve van optredens van leerlingen buiten Muziek&Theater ’t hART etc.), zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig informeren over de
financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. Deze onderling overeengekomen extra kosten kunnen via de leskaart
worden verrekend.
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