
Algemene voorwaarden Cultuurknooppunt - leerorkesten                                                

Artikel 1. Inschrijving en duur van de overeenkomst 

1. Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.  

2. Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger. 

3. De rechten en plichten van dit inschrijfformulier zijn op naam en niet overdraagbaar 

4. De inschrijving wordt aangegaan voor een heel jaar. Na dat jaar wordt de lesovereenkomst automatisch 

voortgezet naar het tweede jaar, tenzij de leerling schriftelijk heeft opgezegd. (zie artikel 2.) 

5. Bij de inschrijving is de datum van ondertekening van het inschrijfformulier, de ingangsdatum van de 

lesovereenkomst. 

Artikel 2. Opzegging of beëindiging van de lessen 

6. Opzegging is mogelijk. 

7. Opzegging dient te geschieden door een schriftelijk bericht aan het Cultuurknooppunt. 

8. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder in artikel 5 genoemde voorwaarden. 

Artikel 3. Betalingsverplichting  

1. Voor het lesgeld krijgt u een factuur voor een eenmalige betaling per jaar. 

2. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting behoudt het Cultuurknooppunt zich het recht voor de 

leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. 

Artikel 4. Ziekte of afwezigheid  

1. Bij ziekte of afwezigheid wordt de docent of het Cultuurknooppunt op de hoogte gesteld. 

2. Bij verzuim door de leerling van lessen blijft lesgeld verschuldigd. 

3. Bij ziekte van de docent wordt er voor vervanging gezorgd wanneer de absentie langer dan twee 

achtereenvolgende lessen plaats vindt.  

4. Bij uitval van een les worden ouders/verzorgers uiterlijk 24 uur van tevoren geïnformeerd. 

Artikel 5. Restitutie lesgeld 

1. Restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats d.m.v. een schriftelijk verzoek m.b.t. de onderstaande 

gevallen: 

1 langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring); 

2 overlijden van de leerling; 

3 lesuitval van lessen veroorzaakt door afwezigheid docent, vanaf de 3e les per cursusjaar. 

Artikel 6. Diefstal, vermissing of schade 

2. Het Cultuurknooppunt is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan de persoonlijke 

eigendommen van de leerling. 

3. Schade die wordt aangebracht aan het gebouw of eigendommen die toebehoren aan Het Cultuurknooppunt 

dienen door de leerling, of door minderjarigheid door de ouder/verzorger, te worden vergoed. 

Artikel 7. Lesmateriaal, lestijden en instrumenten 

1. De leerling mag gebruik maken van lesmateriaal, instrumenten en hulpmiddelen die verstrekt worden door 

het Cultuurknooppunt. We verwachten dat met instrumenten en materialen zorgvuldig wordt omgegaan.  

2. Indien er schade toegebracht wordt door oneigenlijk gebruikt, wordt dit verhaald op de ouders/wettelijke 

vertegenwoordigers verhaald.  

3. Indien de lestijd wijzigt wordt u hierover geïnformeerd. 

Artikel 8. Leslocatie 

1. De lessen vinden plaats in een vooraf afgesproken locatie, dit zijn basisscholen of openbare ruimtes zoals een 

wijkgebouw.  

 


