
Algemene voorwaarden en lesgeldregeling 

 

 

Algemene voorwaarden 
 

1. Cursusjaar 

Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2018 tot 31 juli 2019. Een 

inschrijving is bindend voor het gehele jaar, met uitzondering van die 

gevallen die onder punt 4 worden vermeld. 

 

2. Inschrijving 

Inschrijving vindt plaats d.m.v. een inschrijfformulier. Dit 

inschrijfformulier dient ingeleverd te worden bij de docent, dit mag 

ook digitaal, de e-mailadressen van de docenten vindt u op 

www.smv-vlieland.nl  

Inschrijving biedt geen garantie op plaatsing. Zodra u een 

plaatsbevestiging (mondeling d.m.v. een lesafspraak) ontvangt, 

ontstaat de verplichting tot betalen van lesgeld. 

 

3. Wachtlijst 

Wanneer voor bepaalde instrumenten de aanmelding de 

plaatsingsmogelijkheden overschrijdt, wordt een wachtlijst 

aangelegd. 

 

4. Tussentijdse opzeggingen 

Tussentijdse opzegging kan alleen plaats vinden bij verhuizing of 

langdurige ziekte. Ontheffing van de lesgeldregeling wegens ziekte of 

ongeval wordt verleend indien de leerling om die reden gedurende 

langer dan drie maanden de lessen niet heeft kunnen volgen. Het 

verzoek tot ontheffing dient schriftelijk bij voorkeur per e-mail bij de 

docent te worden ingeleverd. Deze ontheffing geldt niet voor de 

zomermaanden. In geval van zwangerschap wordt maximaal vier 

maanden ontheffing verleend. De eerste drie maanden zijn voor 

eigen risico. Er worden administratiekosten in rekening gebracht 

(€30,--). 

 

5. Ziekte van docenten 

Bij ziekte van docenten wordt geen vermindering van lesgeld 

verleend. Wel wordt, wanneer de docent naar verwachting 

langere tijd afwezig is, naar vervanging gezocht. Wij garanderen 

per cursusjaar 35 lesweken. Vallen er per seizoen meer dan vier 

lessen door ziekte of andere omstandigheden uit dan wordt, vanaf 

de vijfde gemiste les, restitutie van lesgeld verleend. De docenten 

streven er zoveel mogelijk naar de gemiste lessen gedurende het 

cursusjaar in te halen. 

 

6. Klachten 

Mochten er onverhoopt klachten ontstaan tussen leerlingen en/of 

ouders en docenten, dan kunt u bij de Stichting Muziekonderwijs 

Vlieland schriftelijk uw klacht indienen. 

 

7. Gesprek met docenten 

Ouders/verzorgers die een gesprek met de docenten willen kunnen 

hiervoor telefonisch een afspraak maken. 

 

8. Bijdrageregeling minima 

In bepaalde gevallen is het mogelijk  gebruik te maken van de 

‘bijdrageregeling minima’. Voor meer informatie kunt u terecht bij 

de afdeling sociale zaken van de gemeente en/of de Stichting 

Muziekonderwijs Vlieland. 

 

9. Lestijden 

De lestijd wordt in onderling overleg met docent vastgesteld. 

 

10. Rapporten 

Op verzoek ontvangen de leerlingen tweemaal per jaar een rapport 

over hun vorderingen. Leerlingen die aan het einde van een 

cursusjaar een examen afleggen ontvangen voor de zomervakantie 

geen rapport. 

 

Lesgeldregeling 

 
11. Lesgeldregeling en subsidie 

Via een subsidieregeling van de Stichting Muziekonderwijs Vlieland 

kunnen inwoners van Vlieland korting krijgen op het lesgeld voor 

instrumentale lessen. Leerlingen krijgen na het voldoen van de nota (in 

vier termijnen) het subsidiebedrag op hun rekening gestort. Het 

Vlielands Fanfarecorps* sponsort lessen van zijn leden rechtstreeks.  

 

Instrumentale en vocale lessen seizoen 2017-2018 

Tarieven  Uw nota   Subsidie SMV 

- schoolgaande kinderen tot 18 jaar: 

€332,56  €665,12 (4 x €166,28) €332,56 

 (4 x €83,14) 

- leerlingen van 18 tot en met 20 jaar: 

€498,84  €665,12 (4 x €166,28) €166,28 

     (4 x €41,57) 

-leerlingen vanaf 21jaar (bedragen inclusief 21% BTW): 

€603,60 €804,80 (4 x €201,20) €201,20  

   (4 x €50,30) 

-leden Vlielands Fanfarecorps tot en met 20 jaar: 

€332,56  €332,56* 

- leden Vlielands Fanfarecorps vanaf 21jaar: 

€402,40  €402,40* 

 

 

12. BTW 

Voor leerlingen vanaf 21 jaar geldt een BTW-lesgeldverhoging met 21%. 

 

13. Betaling lesgelden 

Ter inning van de verschuldigde lesgelden wordt vier maal per jaar een 

nota verzonden. 

De lesgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien betaling niet 

tijdig geschiedt, worden herinneringskosten ten bedrage van €8,00 in 

rekening gebracht. Blijft betaling binnen de in deze herinnering getelde 

termijn alsnog uit, dan wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd, 

totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Het bedrag van de kosten 

verbonden aan de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, 

worden verhaald op de lesgeldplichtige. In dit geval is terstond het 

totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel opeisbaar. 

 

14. Lesgeldplichtige 

Voor leerlingen t/m 20 jaar (peildatum 1 augustus 2018) zijn de 

ouders/verzorgers lesgeldplichtig. Vanaf 21 jaar zijn de leerlingen dat 

zelf. 

 

15. Extra lestijd kopen 

Naast de bestaande lestijd kan extra lestijd worden bijgekocht. Voor  

een individuele wekelijkse les van een half uur wordt een toeslag 

berekend van €163,50 (excl. BTW). 

 

16. Examens  

Er wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden een examen af te 

leggen. Dit is geen verplichting.  

Aan deelname aan een examen zijn mogelijk extra kosten verbonden. 

Over de hoogte van deze kosten wordt u ruim van tevoren 

geïnformeerd. 

 

 


