
Algemene Voorwaarden online basgitaarles bij Maarten Bakker (31-03-2020) 

 

Inschrijving 

1. Door via e-mail een afspraak te maken voor het eerste lesmoment van een reeks verklaart u zich akkoord met de 

algemene voorwaarden. 

2. De inschrijving is persoonsgebonden. 

3. Indien de cursist minderjarig is zijn de ouders betalingsplichtig, en dienen zij per e-mail akkoord te gaan met de 

inschrijving. 

4. De volledige reeks lessen dient betaald te zijn 48 uur vóór de aanvang van les 1 van de reeks. 

5. De cursist schrijft zich in voor een reeks van 7 lessen van 30 minuten. 

6. In overleg met de docent kan de lesduur ook anders verdeeld worden, zolang het totaal van de lessen gelijk is aan 7 x 

30 minuten. 

7. De data en tijdstippen waarop de 7 lessen plaatsvinden worden bij inschrijving in overleg met de docent vastgelegd. 

8. De afgesproken lessen moeten binnen een periode van 13 weken vallen, gerekend vanaf de datum waarop les 1 van de 

reeks gepland staat. 

9. Er kunnen maximaal 3 lessen (of in totaal 90 minuten) per week worden ingepland. 

10. De lessen kunnen in de regel niet eerder plaatsvinden dan 9:00 ‘s ochtends en 21:00 ‘s avonds. 

11. De docent behoudt zich het recht voor om de tijden genoemd bij punt 10 verder te beperken indien er nog geen lessen 

zijn gepland met de cursist. 

Afmelding  

1. De cursist kan een les tot 48 uur voor de aanvang van de les verplaatsen, in overleg met de docent. Daarbij blijven wel 

punt 8 en 9 van het kopje inschrijving gelden. Bij afmelding minder dan 48 van tevoren vervalt de les. 

2. De cursist kan er voor kiezen de online les in te ruilen voor een videoles.  

3. Indien de les niet plaats kan vinden door technische problemen aan de zijde van de cursist vervalt de les. In overleg kan 

de docent er voor kiezen om een vervangende videoles op te nemen. 

4. Indien de docent een les moet afzeggen, of indien er technische problemen zijn aan de zijde van de docent, wordt er 

een nieuwe les ingepland. De termijn zoals genoemd in punt 8 onder het kopje inschrijving wordt in dat geval met een 

week verlengd. Als alternatief voor een inhaalles kan de cursist ervoor kiezen om een videoles te laten maken door de 

docent.  

5. Afmeldingen moeten per e-mail via maarten@maartenmusic.com worden gecommuniceerd. 

6. Lessen die komen te vervallen doordat deze niet binnen de gestelde limieten in te halen zijn worden niet gerestitueerd.  

Videolessen 

1. Indien er wordt gekozen om de online les in te wisselen voor een videoles, dan gelden de volgende punten: 

2. De videoles zal gaan over een onderwerp dat in overleg met de docent wordt afgesproken. De duur van de video is 

gelijk aan ⅓ van de afgesproken lesduur. 

3. De docent zal de videoles beschikbaar maken via een online streaming platform (bijv. YouTube). Deze les blijft in 

principe onbeperkt toegankelijk voor de cursist. 

4. De video blijft eigendom van de docent. De cursist is niet geoorloofd deze tegen betaling te delen met derden. 

5. Indien blijkt dat de cursist in strijd handelt met punt 4 komt punt 3 te vervallen. 

Betalingen 

1. De cursist ontvangt per e-mail een factuur voor het lesgeld. 

2. De factuur dient 48 uur voor de aanvang van de eerste les te zijn betaald. Als dit niet het geval is wordt de gehele 

lessenreeks gecancelled. 
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