
Algemene voorwaarden lespraktijk RDW|music 

Artikel 1 
De leerling verplicht zich tot de maandelijkse betaling van het jaarlijks vastgestelde lesgeld. Het lesgeld 
wordt iedere 1ste dag van de desbetreffende maand afgeschreven door middel van een automatische 
incasso. 

Artikel 2 
Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de 1ste dag van de maand volgend op de 
maand waarin deze wordt opgezegd via e-mail. 

Artikel 3 
Volgens de Nederlandse wet zijn de muziekleerlingen onder de 21 jaar vrijgesteld van het BTW tarief 
van 21%. Leerlingen boven de 21 jaar betalen een tarief waarin wel 21% BTW wordt berekend.  

Artikel 4 
De tarieven voor het kalenderjaar zijn als volgt vastgesteld: 
Uitgaande van 40 lessen per jaar voor wekelijkse piano- of keyboard lessen, ongeacht de startdatum. 
Het jaarbedrag wordt uitgespreid over 10 betaalde maanden. 
 
Artikel 5 
Annulering van de les door de leerling dient uiterlijk 48 uur voor de afgesproken lestijd te worden 
doorgegeven. Ruben zal trachten een moment te vinden deze les later  in te halen. Mocht er geen 
geschikt moment gevonden worden na meerdere suggesties, dan vervalt de geannuleerde les alsnog. 
Indien er korter dan 48 uur van te voren wordt geannuleerd, wordt de volledige lesprijs in rekening 
gebracht. 

Artikel 6 
Ruben Weverling mag maximaal drie keer per kalenderjaar een les op enig moment, en zonder 
restitutie van het lesgeld, afzeggen in verband met ziekte of andere redenen gekwalificeerd als 
overmacht. Hoewel in deze situatie zal worden getracht de les op een later moment in te halen, wordt 
hierbij geen garantie gegeven dat dit lukt.  

Artikel 7 
Voor de schoolgaande kinderen wordt bij de planning van de piano- en keyboard lessen rekening 
gehouden met de reguliere schoolvakanties (regio midden). Een compleet overzicht is op één van de 
bijlagen te vinden. 

Artikel 8 
Alle leerlingen ontvangen na inschrijving een gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot het 
beveiligde deel van de site. Hier is allerlei aanvullend studie materiaal te vinden en bladmuziek op jouw 
huidige niveau. Het dient als een muziekbibliotheek. Deze inloggegevens zijn voor persoonlijk gebruik 
en het is niet toegestaan deze te verspreiden.



 

 

Lesduur Bedrag per maand

20 min. € 62,92

30 min. € 82,28

40 min. € 96,80

Lesduur Bedrag per maand

20 min. € 52,00

30 min. € 68,00

40 min. € 80,00

Week Datum Les Vakantie Week Datum Les Vakantie

36 2 sep. 1 1 30 dec. Kerstvakantie
37 9 sep. 2 2 6 jan. 16
38 16 sep. 3 3 13 jan. 17
39 23 sep. 4 4 20 jan. 18
40 30 sep. 5 5 27 jan. 19
41 7 okt. 6 6 3 feb. 20
42 14 okt. 7 7 10 feb. 21
43 21 okt. Herfstvakantie 8 17 feb. 22
44 28 okt. 8 9 24 feb. Voorjaarsvakantie

45 4 nov. 9 10 2 mrt. 23
46 11 nov. 10 11 9 mrt. 24
47 18 nov. 11 12 16 mrt. 25
48 25 nov. 12 13 23 mrt. 26
49 2 dec. 13 14 30 mrt. 27
50 9 dec. 14 15 6 apr. 28
51 16 dec. 15 16 13 apr. 29
52 23 dec. Kerstvakantie 17 20 apr. Meivakantie

18 27 apr. Meivakantie

19 4 mei 30
20 11 mei 31
21 18 mei 32
22 25 mei 33
23 1 jun. 34
24 8 jun. 35
25 15 jun. 36
26 22 jun. 37
27 29 jun. 38
28 6 jul. 39
29 13 jul. 40

Contactgegevens 

Naam docent: Ruben Weverling 
Adres: Lijsterbeslaan 20, Gorinchem 
E-mail: pianoles@rdw-music.nl 
Site: www.rdwmusicpiano.com 
Tel.: +31 (0)6 15883053

Tarieven Piano- & Keyboard lessen 2019-2020 
     
Leerlingen t/m 20 jaar                           Leerlingen vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW)

Lesrooster 
De datum geeft de eerste maandag aan van die desbetreffende week.

2019    2020
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