Lesbepalingen Cello lespraktijk Mirjam Daalmans-Versteeg
voor het geven van privé-muziekonderwijs door docenten die zijn ingeschreven als lid van de
Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging, KNTV.
Artikel 1
De lesovereenkomst gaat in op .............................................. (datum)
De overeenkomst loopt af op de dag waarop het basis onderwijs in de plaats waar de lessen
worden gegeven, na de zomervakantie van start gaat. De overeenkomst wordt op de afloopdatum
telkens automatisch verlengd, tenzij deze voor 15 juni schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt
de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum.
Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van
een periode, die acht lessen bevat. Dit houdt in, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen
lesgeld verschuldigd is en de leerling op deze lessen recht heeft.
De lessen vinden (twee) wekelijks plaats op een in overleg te bepalen tijdstip.
Artikel 2
De vakantieperioden worden geregeld overeenkomstig het basis onderwijs in de plaats waar de
lessen worden gegeven.
Artikel 3
Het totaal verschuldigde bedrag wordt in termijnen bij vooruitbetaling voldaan. Het totaal
verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand door het aantal te
geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de lesprijs.
Artikel 4
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld
verschuldigd.
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen
de verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer
duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd
worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten
verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.
Artikel 5
Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen
zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode twee lessen te worden doorbetaald. Na twee niet
gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen
lesgeld meer verschuldigd.
Artikel 6
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van deze
overeenkomst, uitgezonderd 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 de secretaris van de Koninklijke Nederlandse
Toonkunstenaars Vereniging, Keizersgracht 480, 1017 EG Amsterdam. Deze zendt de aanvraag tot
arbitrage door naar de Afdeling Juridische Zaken van de vereniging, waarvan één der juridische
medewerkers als arbiter in het geschil optreedt, en, de wederpartij gehoord, binnen zes weken
schriftelijk uitspraak doet (als goede man naar billijkheid) en daarbij de kosten van de arbitrage
vaststelt. Hij is gemachtigd om de duur van zijn last te verlengen, indien hem dat als noodzakelijk
voorkomt.

