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1. De lessen worden gegeven in de studio/lesruimte van René. 

 

2. De leerling betaalt een vast bedrag per maand. Dit bedrag wordt vooruit betaald per 

automatische incasso op of rond de eerste van de maand. Hiertoe ondertekent leerling, of bij 

minderjarigheid één van de ouders/verzorgers van de leerling, een machtiging. 

 

3. Het maandelijks te betalen bedrag is afhankelijk van de frequentie van de lessen, de leeftijd 

van de leerling, en of de leerling wel of niet student is aan universiteit of hogeschool. Details 

zijn te vinden op de website van René: www.jazzypiano.nl 
 

4. In de schoolvakanties (regio Noord Holland) wordt in principe geen les gegeven. Indien 

een leerling dit toch wenst, en René hiermee akkoord gaat, dan geldt dit als een extra les die 

bij vooruitbetaling voldaan dient te worden. Het tarief voor de extra les is te vinden op de 

website van René. 

 

5. Als een leerling verhinderd is om op de afgesproken dag en tijd naar les te komen, dient 

hij/zij dit vooraf te melden aan René. In gezamenlijk overleg wordt geprobeerd een inhaalles 

te plannen. Indien een leerling zich niet vooraf afmeldt, en dus onaangekondigd niet op komt 

dagen op de les, heeft hij/zij geen recht op een inhaalles.  

 

6. Als René verhinderd is om op de afgesproken dag en tijd naar les te komen anders dan door 

ziekte, verwittigt hij de leerling vooraf, waarna geprobeerd wordt om een vervangende 

afspraak te maken. Lukt dit niet, dan wordt het lesgeld gecrediteerd. 

 

7. Bij ziekte van René wordt de eerste gemiste les niet gecrediteerd, noch heeft de leerling 

recht op een inhaalles.  

 

6. Voor de lessen geldt een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de eerste van de 

maand. Dus je kunt alleen maar stoppen per de eerste van de maand en dat moet schriftelijk 

aangekondigd zijn vóór de eerste van de maand ervoor. 

 

7. Bij wanbetaling is leerling na aanzegging incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.  

 

8. Indien er sprake is van een ‘strippenkaart’, dus als de leerling losse lessen volgt, dient de 

leerling 5 losse lessen vooraf te voldoen. De strippenkaart is in tijd onbeperkt geldig. 

Terugbetaling is niet mogelijk. 

 

9. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst tussen leerling en René, is Nederlands 

Recht van toepassing. 


