
	

	
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN 2021-2022	
 
Muzieklessen	
Instrumentale en zanglessen zijn mogelijk vanaf ongeveer 7 jaar of in overleg met de 
docent. Muziekles voor jonge maestro’s is mogelijk vanaf 4 jaar. 
 
De lessen worden wekelijks gegeven en vinden plaats op een van tevoren afgesproken 
vaste dag en tijdstip. Uitzonderingen zoals ‘om de week lessen’ of langere lessen worden 
duidelijk afgesproken met de docent.	
 
De lessen vinden plaats op het bezoekadres:  
Polfermolen, Plenkerstraat 50, Valkenburg 
 
Drumlessen vinden plaats op dit adres: 
Heunsbergerweg 10, 6301 BN, Valkenburg a/d Geul 
 
Lesmogelijkheden.	
Er zijn verschillende soorten lesmogelijkheden. Hieronder staan deze weergegeven en de 
daarbij horende prijzen voor het schooljaar 2021 - 2022.	
 
Lessen worden bij voorkeur met wekelijkse frequentie gegeven. Vakanties en vrije dagen 
zijn gelijk aan de basisschoolvakanties.	
 	
Onderstaande tarieven zijn tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop dit tarief.	

Lesmogelijkheden:	 Tijd in minuten	 Prijs per kaart 	
Leskaart 30 minuten	 6 keer 30 minuten €111,00 
Leskaart 60 minuten	 6 keer 60 minuten	 €222,00	
Leskaart 45 minuten	 6 keer 45 minuten	 €166,00 
Leskaart 20 minuten	 6 keer 20 minuten	 €80,00 
Leskaart 30 minuten duo 
lessen (2 personen)	

6 keer 30 minuten	 €87,00	

KidsKoor Vallekeberg 45 minuten/vaste planning € 85,00 
 
Toelichting privélessen: 
De docent bepaald de lesdag en lestijd in overleg met de deelnemer. Voor zover mogelijk 
wordt er rekening gehouden met schooltijden en andere verplichtingen van de deelnemer. 
Eventuele voorkeuren dienen bij aanmelding te worden aangegeven.  
 
Aanmelden voor meerdere instrumenten is mogelijk.  
 
Toelichting leskaarten: 
Een leskaart is 4 maanden geldig. Uitzonderingen worden besproken met de docent.  
 
Als de leskaart vol is wordt automatisch verlengd met een nieuwe leskaart.  
Opzeggen kan tot 4 lessen van tevoren.  
 
 
 
 
 



	

Facturering:  
De betaling kan worden voldaan met de gegevens op de factuur of een betaallink. De 
factuur heeft een betaaltermijn van 10 dagen.	
	
Bij het uitblijven van de betaling binnen 20 dagen na de factureringsdatum worden de 
lessen stopgezet.	
 
Wanneer een leskaart gefactureerd is en vervolgens wordt geannuleerd, zonder dat dit 
eerder werd aangegeven door de leerling of de ouder, zal 50% van het eerder 
gefactureerde bedrag in rekening worden gebracht door middel van een nieuwe factuur. 
De eerder uitgeschreven factuur wordt gecrediteerd. Het alsnog afmaken van de nieuwe 
leskaart is uiteraard mogelijk.	
 
Collab Muziekschool Heuvelland heeft het recht de lessen op elk moment te beëindigen. 
Het resterende bedrag op de leskaart wordt naar rato gerestitueerd. 	
 
5. Afmelden. 
Afmelden van de leerling dient minimaal 6 klokuren voor aanvang van de les te zijn 
gebeurd bij de eigen docent. Afmelding telefonisch of via WhatsApp. Bij ziekte of 
verhindering van de leerling vervalt de les. 
 
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de les ingehaald of er wordt gezocht naar 
een vervanger. 	
 
6. Privacy beleid en gebruik beeldmaterialen.	
Zodra je inschrijft bij Collab Muziekschool Heuvelland ga je akkoord met het bijgeleverde 
privacy beleid en kun je aangeven wat je toestaat als het gaat over het gebruik van 
beeldmaterialen.	
 
Alle wensen m.b.t. muzieklessen zijn bespreekbaar.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 


