
 
 
 
 
 
Bepalingen 
Voor het geven van privé-muziekonderwijs door docenten, die zijn aangesloten bij de Stichting Muziek op 
Maat. 

  
Artikel 1 
Voor aanvang van de eerste les zal een getekende overeenkomst worden gesloten. Hierin staan onder 
andere de ingangsdatum, de hoogte van het lesgeld en andere bepalingen. De lessen lopen vanaf de 
ingangsdatum tot de laatste lesdag in de maand juni. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient 
schriftelijk te geschieden tegen de eerste van de maand met inachtneming van een periode van één 
maand, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over één maand lesgeld verschuldigd is en dat de 
leerling op de lessen in die maand recht heeft. 

  
Artikel 2 
De vakantietijden worden geregeld in overeenstemming met die van het basisonderwijs in de plaats waar 
de lessen worden gegeven met die toevoeging, dat in de maanden juli en augustus geen lessen worden 
gegeven. 

  
Artikel 3 
Het totale verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal 
nog te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs. 
Het lesgeld zal worden vermeld in de overeenkomst en is tevens te vinden op de website onder 
informatie/tarieven. Het totaal verschuldigde bedrag wordt in maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling 
voldaan. De jaarlijkse bijdrage aan de stichting wordt in de maand september aan de docent voldaan (of bij 
de aanvang van de lessen). 

  
Artikel 4 
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is desondanks lesgeld verschuldigd. 
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid dient binnen de verzuimperiode één 
maand te worden doorbetaald. Na deze maand is géén lesgeld meer verschuldigd voor de resterende 
aaneengesloten verzuimperiode. 

  
Artikel 5 
Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid dient binnen de verzuimperiode één les 
doorbetaald te worden met een maximum van 3 lessen per schooljaar. Na één niet gegeven les wegens 
arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode, alsmede na drie niet gegeven lessen 
wegens arbeidsongeschiktheid binnen één schooljaar, is geen lesgeld meer verschuldigd. 

  
Artikel 6 
Lessen die gegeven worden buiten de hierboven vastgestelde tijden, zoals bijvoorbeeld in de 
zomermaanden, worden per les betaald volgens overeengekomen tarief. 

  
Artikel 7 
Alle geschillen, welke tussen partijen ontstaan naar aanleidingen van de uitvoering van deze overeenkomst 
uitgezonderd die betreffende de verschuldigdheid van lesgelden, zullen door arbitrage worden beslist. De 
partij, die arbitrage verlangt, zal daarvan met een gemotiveerde omschrijving van het geschil schriftelijk 
mededeling doen aan de wederpartij en aan het bestuur van de Stichting op Maat. De uitspraak van het 
bestuur is bindend. 
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