Algemene Voorwaarden Jocks Music
te Hilversum
Algemeen
•

•
•

In deze Algemene Voorwaarden staan de regels zoals deze gelden voor de diensten,
zoals lessen en cursussen, van Jocks Music te Hilversum, ingeschreven in het
Handelsregister onder KvK-nummer 53739280. Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle door Jocks Music aangeboden en met haar gesloten overeenkomsten
en op alle cursussen en lessen die gegeven worden door of vanwege Jocks Music.
Jocks Music wordt vertegenwoordigd door haar eigenaresse mevrouw R.M. van der
Brug.
Jocks Music behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Jocks Music kan bepalen dat deze wijzigingen ook van toepassing verklaren op
lopende overeenkomsten. Indien daardoor de door Jocks Music te leveren prestatie
wezenlijk afwijkt van die waartoe zij op grond van de ongewijzigde overeenkomst
was gehouden, heeft de leerling of de cursist het recht de overeenkomst te ontbinden.

Cursussen en Lessen
Aanmelding
•
•
•
•
•

Aanmelding voor een les of cursus gebeurt schriftelijk via een bij Jocks Music
te verkrijgen inschrijfformulier.
Het inschrijfformulier dient volledig, juist en naar waarheid te worden
ingevuld en ondertekend.
Bij minderjarigen is ondertekening van het formulier door één der wettelijke
vertegenwoordigers vereist.
Pas indien Jocks Music de plaatsing van de leerling of de cursist bevestigd,
komt een overeenkomst tot stand tussen Jocks Music en de leerling of cursist.
Jocks Music biedt lessen en cursussen aan. Lessen worden voor een bepaalde
periode aangeboden. Een cursus heeft een vast aantal bijeenkomsten, dat kan
per cursus verschillend zijn. Dit wordt tevoren bekend gemaakt.

Cursussen
•
Na inschrijving voor een cursus ontvangt de cursist een factuur. Deze moet voor
aanvang van de cursus zijn voldaan. Tussentijdse opzegging van een cursus is niet
mogelijk. Gemiste cursusbijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.
Proeflessen
•
Elke leerling krijgt bij de eerste opgave voor les een proeflessenpakket,
inhoudende vier lessen.
•
Het proeflessenpakket dient binnen een periode van zes weken te worden
gevolgd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging
van het proeflessenpakket is niet mogelijk. Gemiste lessen kunnen niet worden
ingehaald, behoudens een nadere schriftelijke afspraak met Jocks Music.
•
Jocks Music stelt de tijdvakken vast waarbinnen de proeflessen worden
gegeven.
Gewone lessen

•

Na het proeflessenpakket worden overeenkomsten voor gewone lessen aangegaan met
de bepaalde duur van een half jaar, lopend van 1 januari tot 1 juli en van 1 juli tot 1
januari van enig jaar, waarna deze van rechtswege eindigen.
•
Wordt tijdens een van de in artikel 5.1 vermelde periodes en overeenkomst voor
gewone lessen aangegaan, dan loopt deze in afwijking van het in dat artikel bepaalde
tot het einde van de desbetreffende periode.
•
Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor gewone lessen is niet mogelijk
•
Jocks Music stelt de tijdvakken vast waarbinnen de lessen worden gegeven.
Overige regels
•
Jocks Music kan geen resultaat van haar cursussen en lessen garanderen doet dat ook
niet. Het resultaat van de lessen en cursussen is mede afhankelijk van de (muzikale)
aanleg van en inspanningen door de cursisten en leerlingen.
•
Van cursisten en leerlingen wordt verwacht dat zij zo veel mogelijk de cursus en
lessen volgen.
•
Het staat Jocks Music vrij om voor de uitvoering van met haar gesloten
overeenkomsten derden in te schakelen. Jocks Music behoudt zich ook het recht voor
om te allen tijde de als docent ingezette personen te vervangen.

Tarieven en Betaling
•

•
•
•

•
•

Bij plaatsing van de cursist of leerling is deze voor de afgenomen diensten het op dat
moment geldende en door Jocks Music vastgestelde tarief verschuldigd. De tarieflijst
is op aanvraag beschikbaar.
Cursus- of lesgeld is voor de gehele duur van de cursus of lesperiode verschuldigd.
Behoudens het bepaalde in de artikelen 7.6, 8.2 en 8.3 vindt geen restitutie plaats.
De factuur voor de cursus, het proeflessenpakket en voor elke volgende lesperiode
ontvangt de cursist voorafgaand aan het begin ervan.
Het verschuldigde bedrag dient in één keer – binnen twee weken na de factuurdatum –
te worden betaald, maar uiterlijk vóór aanvang van de cursus of lesperiode. Behoudens
een andersluidende schriftelijke afspraak is betaling in termijnen niet mogelijk. Ook
bij een betaling in termijnen blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd.
Bij niet tijdige of volledige betaling treedt door het enkele verstrijken van de termijn
verzuim in en is de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
In het geval van overlijden van de cursist of leerling, of (aantoonbare) verhuizing naar
een plaats buiten de gemeente Hilversum, is tussentijdse opzegging van de
overeenkomst mogelijk en vindt op schriftelijk verzoek restitutie van het cursus- of
lesgeld plaats naar rato van de nog niet gevolgde cursusbijeenkomsten of lessen.

Verhindering en no-show
•

•

Ook wanneer een leerling of cursist geen gebruik maakt van een les of
cursusbijeenkomst, is het les- of cursusgeld verschuldigd. Alleen bij het volgen van
gewone lessen (dus niet bij een cursus of de periode van het proeflessenpakket) zal
Jocks Music bij sporadisch verzuim waarvoor volgens Jocks Music een goede reden
bestaat, proberen om waar mogelijk de gemiste les in te halen.
Alleen bij het volgen van gewone lessen (dus niet bij het volgen van een cursus of in
de periode van het proeflessenpakket) geldt, dat bij verzuim van de leerling wegens
ziekte (daaronder mede begrepen zwangerschap) de eerstvolgende vier lessen na het
intreden van het verzuim moeten worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode

•

langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de
lessen, na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een
aaneengesloten verzuimperiode eindigt de overeenkomst en is geen lesgeld meer
verschuldigd.
Bij verzuim van de docent zal Jocks Music eerst trachten te voorzien in een
vervanging van de docent. Lukt dit niet, dan zal Jocks Music naar haar keuze
vervangende lessen aanbieden of een evenredig deel van het cursus- of lesgeld
terugbetalen. Verdere verplichtingen rusten er niet op Jocks Music in dit verband.

Beëindiging van cursus of lessen
•
•
•

Een cursus eindigt door het verstrijken van de duur van de cursus.
De periode van het proeflessenpakket eindigt na verloop van 4 lessen of anders
de periode van 6 weken.
Gewone lessen eindigen aan het eind van de desbetreffende in artikel 5.1
bedoelde lesperiode. Voor een nieuwe lesperiode dient opnieuw een
overeenkomst te worden aangegaan.

Aansprakelijkheid, voorschriften en geboden
•

•

•

•

•

Het meebrengen en gebruiken van zaken, waaronder muziekinstrumenten, naar
en in de studio van Jocks Music of naar of op een locatie elders waar onder
auspiciën van Jocks Music les gegeven wordt, is geheel op eigen risico. Jocks
Music aanvaardt voor vermissing van of schade aan deze zaken geen enkele
aansprakelijkheid.
Aanschaf en gebruik van lesmateriaal, waaronder bladmuziek, gebeurt door en
voor rekening en risico van de leerlingen en cursisten. Eventueel door Jocks
Music ter beschikking gesteld lesmateriaal mag alleen worden gebruikt voor
studie- en lesdoeleinden van Jocks Music.
Leerlingen en cursisten dienen zorgvuldig om te gaan met door Jocks Music
aan hen in bruikleen of anderszins ter beschikking gestelde zaken, waaronder
muziekinstrumenten. Deze zaken mogen alleen worden gebruikt voor studieen lesdoeleinden van Jocks Music. Schade ontstaan aan of door vermissing van
deze zaken dient door de leerling of cursist aan wie deze ter beschikking zijn
gesteld, of diens wettelijk vertegenwoordiger, volledig te worden vergoed aan
Jocks Music
Schade, toegebracht aan het gebouw, inventaris of materialen in gebruik,
beheer bij of eigendom van Jocks Music of namens haar lesgevende docenten,
moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of diens wettelijk
vertegenwoordiger, volledig worden vergoed. Ook eventuele gevolgschade,
bijvoorbeeld door het (al dan niet tijdelijk) niet kunnen gebruiken van de
studio van Jocks Music of van een beschadigd muziekinstrument, misgelopen
omzet, les- of cursusgeld of vergoedingen voor optredens, dient volledig te
worden vergoed.
Jocks Music aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelen, doen of nalaten
van in haar opdracht werkende docenten, behoudens voor zover dwingend
wettelijke bepalingen in een voorkomend geval uitsluiting van
aansprakelijkheid en van een verplichting tot vergoeding van schade niet
toestaan.

•

Elke aansprakelijkheid van Jocks Music is beperkt tot maximaal het door de
leerling of cursist aan Jocks Music betaalde cursus- of lesgeld gerekend over
de periode van één jaar voorafgaand aan de datum van het
schadeveroorzakende feit, met een maximum van € 900,-.

Alternatief in geval van verzekering: Elke aansprakelijkheid van Jocks Music is
beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door
de door Jocks Music afgesloten verzekering ([naam verzekering]) en, in gevallen
waarin geen deze niet tot uitkering komt maximaal € 900,-.
•

•

Elke aanspraak op schadevergoeding jegens Jocks Music vervalt één jaar na
het ontstaan daarvan. De verjaringstermijn waarbinnen rechten jegens Jocks
Music geldend gemaakt moeten worden bedraagt verder maximaal één jaar.
De in dit artikel opgenomen beperkingen en uitsluitingen van de
aansprakelijkheid van Jocks Music gelden niet voor zover schade het gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van Jocks Music of de tot haar
bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

Slotbepalingen
•
•

Deze Algemene Voorwaarden wordt voorafgaande aan de inschrijving aan elke cursist
of leerling ter hand gesteld.
Op alle overeenkomsten met Jocks Music is Nederlands recht van toepassing.

