Pianolessen reglement.
Algemeen:
De pianolessen zullen worden gegeven op het adres: Anne Franklaan 112, 1403 HT te Bussum.
De pianoles duurt 30 minuten en vindt één keer per week plaats.
Afwijkende en of extra lessen zijn mogelijk in goed overleg.
De leerling streeft naar een minimale studie per dag van:
* 10 minuten voor beginners
* 30 minuten voor gevorderden
* 45 minuten of meer voor ver gevorderden
1. Cursusjaar.
Het cursusjaar loopt van 3 september 2019 t/m 3 juli 2020
2. Kosten.
De kosten voor de pianolessen bedragen met ingang van het cursusjaar september 2019
€ 27,50 per les van 30 minuten.
Omgerekend betekent dit 40 lessen (waarvan 2 lessen voor de bewerking van de MP3/MP4
opnames) in de periode van 3 september 2019 t/m 3 juli 2020, waarbij de betaling over 12 termijnen
in de periode augustus 2019 t/m juli 2020 wordt verdeeld.
De betaling geschiedt bij maandelijkse vooruitbetaling rond de 18de van de maand. De leerling (resp.
zijn juridisch verantwoordelijke ouder) zal in de periode van augustus 2019 t/m juli 2020 middels een
automatische betaling 12 x het lesgeld verschuldigd zijn.
Tijdens de schoolvakanties (Herfst-, Kerst-, Voorjaar-, Mei en Zomervakantie) en feestdagen
worden er geen lessen gegeven. De in deze perioden vallende lessen zijn niet opgenomen
in het totaal aantal lessen van het cursusjaar (eind augustus t/m half juli).
Bij aanvang van het cursusjaar ontvangt de leerling (resp. zijn juridisch verantwoordelijke ouder)
een incassoformulier met de daarin opgenomen 12 x periodieke betalingsverplichting. Deze dient te
worden ondertekend door de leerling (resp. zijn juridisch verantwoordelijke ouder).
3. Lesmateriaal.
Het lesmateriaal wordt aangeschaft door en voor rekening van de leerling.
De leraar zal de juiste titels en uitgaven van de pianoboeken aan de leerling doorgeven.
Gekopieerd lesmateriaal hoeft niet te worden betaald indien de afname daarvan onder de 50 kopieën
per seizoen blijft.
4. Beëindiging van de lessen.
Indien de leerling de pianolessen wenst te beëindigen zal dit uitsluitend schriftelijk door
hem/haar (resp. door zijn juridisch verantwoordelijke ouder) drie maanden voorafgaand aan
de formele beëindigingdatum aan de leraar kenbaar gemaakt worden.
Bij beëindiging van de lessen zal altijd een definitieve eindafrekening plaats vinden,
ter zake van de in de cursusperiode te berekenen lessen met aftrek van de reeds betaalde
termijnen (zie tevens lid 2).
5. Lessen die niet doorgaan.
a) Lessen die door de leraar worden afgemeld zullen indien mogelijk worden ingehaald.
Blijkt dit om welke reden dan ook onmogelijk, dan zal restitutie van de lesgelden na afloop
van het cursusjaar plaatsvinden.
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b) Bij berichtgeving (of geen berichtgeving) van het niet kunnen bijwonen van een les door
een leerling blijft de financiële verplichting te allen tijde gehandhaafd.
c) Lessen die worden afgemeld door de leerling worden niet ingehaald, tenzij er een extreme situatie is
ontstaan waardoor langdurige afwezigheid plaatsvindt. In dit geval zal er overleg zijn met leraar en
leerling cq de ouders van de leerling en een mogelijke restitutie van het lesgeld worden overwogen.
6. MP3 opname.
Aan het eind van het cursusjaar kan de vordering van de leerling middels een CD- opname
plaatsvinden.
1. De leerling kiest voor een MP3 opname in de maand juni (max. 3 lessen) en voor de bewerking
en afronding van de MP3 worden maximaal 2 lestijden van 30 min berekend. Hiervoor kan
derhalve geen daadwerkelijke lesinstructie worden geclaimd.
2. De leerling kiest voor géén opname van de MP3 tijdens de pianolesuren maar wil dat graag los
van de pianolesuren realiseren. (voor deze optie verwijs ik naar bijlage 1 betreft de kosten
hiervan).
3. De leerling kiest voor géén opname van een MP3 en maakt gebruik van alle lestijden tot het
eind van het lesseizoen.
4. De leerling kiest voor een MP4 opname. De MP4 is een pianolesopname waarin de leerling 4
liedjes ten gehore brengt. Voor de verwerking van de MP4 worden tevens maximaal 2
lestijden van 30 min. berekend. Hiervoor kan derhalve geen daadwerkelijke lesinstructie
worden geclaimd.

7. Prestatie.
De pianoleraar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de vooruitgang van
de leerling. Dat ligt immers bij de leerling zelf. De leraar zal met enige regelmaat
evalueren en zo nodig contact opnemen met de leerling of zijn/haar ouders/voogd

Bijlage 1
Indien er wordt gekozen voor optie 2 lid 6 worden de volgende kosten in rekening gebracht:
• Studiohuur (minimaal 1 uur) per uur
€ 60.• Opname technicus per uur
€ 60.• Editing, remastering, cleaning en branden v/d MP3
€ 120.• Fotografie, grafische vormgeving MP3-label en MP3-hoes
€ 60.• Verzendkosten
€ 6,75
___________
Totale kosten € 306,75
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