
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
ALGEMENE	  BEPALINGEN	  
	  
	  
Voor	  leerlingen	  die	  VIOOLLESSEN	  bij	  Petra	  Westra	  ontvangen:	  
1. De	  leerling	  ontvangt	  individuele	  lessen.	  Voor	  duur,	  aantal	  en	  data,	  zie	  jaaroverzicht	  en	  

website	  www.vioolpraktijk.nl.	  
2. Het	  geldende	  lestarief	  voor	  de	  betreffende	  lesduur	  staat	  vermeld	  op	  de	  website	  

www.vioolpraktijk.nl	  en	  wordt	  in	  twaalf	  gelijke	  delen	  op	  de	  eerste	  van	  de	  maand	  
geïncasseerd.	  Eerste	  termijn	  1	  september	  huidige	  jaar,	  laatste	  termijn	  1	  augustus	  het	  
volgende	  jaar.	  Per	  schooljaar	  kan	  het	  lesgeld	  geïndexeerd	  worden.	  

3. Per	  schooljaar	  wordt	  ±	  4	  maal	  een	  groepsles	  gegeven	  ter	  vervanging	  van	  de	  individuele	  
les,	  zie	  jaaroverzicht	  en	  www.vioolpraktijk.nl.	  

4. Wanneer	  de	  leerling	  geen	  gebruik	  maakt	  van	  een	  afgesproken	  les,	  is	  niettemin	  lesgeld	  
verschuldigd.	  Bij	  verzuim	  van	  de	  leerling	  wegens	  ziekte	  dienen	  binnen	  de	  
verzuimperiode	  tenminste	  4	  lessen	  doorbetaald	  te	  worden.	  Indien	  de	  verzuimperiode	  
langer	  duurt	  dan	  4	  lessen,	  is	  slechts	  de	  helft	  van	  het	  lesgeld	  verschuldigd	  over	  de	  lessen,	  
die	  gemist	  worden	  na	  die	  periode.	  Na	  12	  gemiste	  lessen	  wegens	  ziekte	  gedurende	  een	  
aaneengesloten	  verzuimperiode,	  is	  geen	  lesgeld	  meer	  verschuldigd.	  

5. De	  docent	  kan	  in	  geval	  van	  ziekte	  of	  overmacht	  maximaal	  3	  lessen	  per	  schooljaar	  
afzeggen,	  die	  wel	  doorbetaald	  worden.	  Als	  de	  docent	  meer	  dan	  3	  lessen	  per	  schooljaar	  
afzegt,	  wordt	  vanaf	  de	  vierde	  les	  per	  afgezegde	  les	  ¼	  van	  het	  maandbedrag	  
terugbetaald.	  

6. Tussentijdse	  opzegging	  van	  de	  overeenkomst	  dient	  schriftelijk	  te	  geschieden	  met	  
inachtneming	  van	  een	  periode	  die	  twee	  volledige	  maanden	  omvat,	  hetgeen	  inhoudt	  dat	  
na	  de	  opzegging	  nog	  over	  deze	  twee	  maanden	  lesgeld	  verschuldigd	  is	  en	  dat	  de	  leerling	  
in	  deze	  periode	  recht	  heeft	  op	  de	  lessen.	  Over	  de	  ontvangen	  lessen	  in	  het	  niet	  
afgemaakte	  schooljaar	  wordt	  een	  herberekening	  gemaakt	  op	  basis	  van	  het	  geldende	  
uurtarief	  voor	  incidentele	  lessen,	  zie	  website	  www.vioolpraktijk.nl.	  Het	  verschuldigde	  
bedrag	  zal	  worden	  geïncasseerd.	  



	  
	  
Voor	  leerlingen	  die	  (ook)	  in	  een	  ENSEMBLE	  spelen:	  
7. De	  ensemblerepetities	  staan	  vermeld	  op	  het	  jaaroverzicht	  en	  op	  de	  website	  

www.arcato.nl.	  
8. De	  geldende	  contributie	  voor	  de	  verschillende	  ensembles	  staat	  vermeld	  op	  de	  

website	  www.arcato.nl	  en	  wordt	  in	  twaalf	  gelijke	  delen	  op	  de	  eerste	  van	  de	  maand	  
geïncasseerd.	  Eerste	  termijn	  1	  september	  huidige	  jaar,	  laatste	  termijn	  1	  augustus	  het	  
volgende	  jaar.	  Per	  schooljaar	  kan	  het	  contributie	  geïndexeerd	  worden.	  Neemt	  de	  
leerling	  deel	  aan	  meerdere	  ensembles,	  dan	  geldt	  de	  contributie	  van	  het	  hoogste	  
ensemble.	  

9. Wanneer	  de	  leerling	  gedurende	  het	  schooljaar	  de	  deelname	  aan	  een	  ensemble	  
beëindigt,	  is	  men	  toch	  de	  ensemblecontributie	  voor	  dat	  gehele	  schooljaar	  
verschuldigd,	  tenzij	  het	  om	  een	  proeftijd	  gaat.	  

10. Bovenop	  de	  ensemblecontributie	  is	  men	  jaarlijks	  een	  bedrag	  verschuldigd	  voor	  eten	  
en	  onderkomen	  tijdens	  de	  repetitieweekends.	  Dit	  bedrag	  wordt	  jaarlijks	  vastgesteld	  
en	  gemeld	  op	  de	  site	  www.arcato.nl.	  Voor	  leerlingen	  die	  in	  twee	  ensembles	  spelen,	  
worden	  deze	  kosten	  wel	  dubbel	  berekend.	  

11. In	  genoemde	  contributie	  zijn	  niet	  inbegrepen	  de	  kosten	  voor	  een	  eventuele	  tournee.	  
12. Reiskosten	  die	  men	  maakt	  voor	  concerten	  (en	  repetities)	  zijn	  voor	  rekening	  van	  het	  

ensemblelid.	  
13. Deelname	  aan	  een	  ensemble	  houdt	  in	  dat	  men	  zich	  bindt	  aan	  alle	  activiteiten	  zoals	  

genoemd	  op	  www.arcato.nl.	  
14. Van	  de	  ouders	  van	  de	  ensembleleden	  wordt	  naar	  vermogen	  vrijwillige	  hulp	  verwacht	  

bij	  de	  verschillende	  activiteiten,	  zie	  www.arcato.nl.	  
	  
	  
Door	  middel	  van	  een	  machtiging	  wordt	  maandelijks	  een	  (totaal)bedrag	  geïncasseerd.	  Dit	  is,	  
indien	  van	  toepassing,	  de	  som	  van	  lesgeld	  en	  ensemblecontributie.	  


