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ALGEMENE VOORWAARDEN “DFP Margreet Datema’ 
 
 
Art. 1 Contactgegevens  
1.1 Dwarsfluitpraktijk Margreet Datema is gericht op dwarsfluitlessen voor leerlingen in de 
leeftijd 6 jaar en ouder.  
1.2 Docente aan deze muziekschool is Margreet Datema.  
1.3 Het adres is: Flintenpad 55, 7761 AR SCHOONEBEEK.  
1.4 Zij is te bereiken via telefoonnummer 0524 - 532008 of via e-mailadres   
info@dfpmargreetdatema.nl. 
1.5 Kijk ook op www.dfpmargreetdatema.nl. 
 
Art. 2 Inschrijving 
2.1 Inschrijving bij de Dwarsfluitpraktijk Margreet Datema vindt plaats door middel van een 
volledig en naar waarheid ingevuld aanmeldingsformulier en is voor een geheel cursusjaar. 
Wanneer vóór de kerstvakantie blijkt dat een leerling toch niet het juiste instrument heeft 
gekozen of niet meer gemotiveerd is, kan alleen na de eerst termijn worden gestopt met de 
lessen zonder dat men de rest van het seizoen betaalt. 
2.2 Minderjarigen kunnen zich alleen aanmelden met toestemming van hun wettelijke 
vertegenwoordiger. 
2.3 Inschrijven voor het nieuwe cursusjaar dient bij voorkeur uiterlijk 2 weken voor de start 
van dit cursusjaar plaats te vinden. 
2.4 Instromen in de loop van het cursusjaar is ook mogelijk, indien er plaats is. U betaalt dan 
een aangepast tarief. 
2.5 Na de start van de lessen ontvangt u een een factuur. 
2.6 Plaatsing geschiedt zo mogelijk op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Als om 
welke reden dan ook niet tot plaatsing kan worden overgegaan, wordt de inschrijving op een 
wachtlijst geplaatst; bij de eerstvolgende gelegenheid wordt deze leerling met voorrang 
geplaatst. 
 
Art. 3 Bijzonder lessen 
3.1 Een proefles is gratis en vrijblijvend, zowel voor leraar als voor leerling en aanmelding 
gaat via een speciaal daarvoor bedoeld aanmeldformulier. Deze is te vinden op de website 
van www.dfpmargreetdatema.nl of kan telefonisch worden aangevraagd. Na de eerste 
proefles besluiten beiden al dan niet verder te gaan. 
 
Art 4 Lesrooster  
4.1 In de week voorafgaand aan het cursusjaar stelt de docent een rooster op en overlegt 
met de leerling over tijd en plaats van de lessen. 
4.2 Het cursusjaar begint na de zomervakantie van het onderwijzend personeel en eindigt 
vóór de volgende zomervakantie. Het lesgeld is berekend over 38 lessen. 
4.3 Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt geen les gegeven. 
 
 
Art 5 Uitval van lessen 
5.1 Het cursusjaar bevat minimaal 38 lesweken, bij halve lessen 19 lesweken. 
5.2 Bij ziekte van de docente (maximaal 2 keer) worden de lessen niet ingehaald. Bij 
langdurige ziekte van de docente, leerling of verhuizing van de leerling volgt (gedeeltelijke) 
lesgeldrestitutie.                                                                                                                         
5.3 Indien door verhindering van de docente anders dan door ziekte het totaal van 38 lessen 
niet wordt gehaald, wordt ervoor gezorgd dat de uitgevallen lessen worden vervangen of op 
een ander moment worden gegeven. De docente behoudt deze zich het recht voor om in 
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overleg een inhaalles te plannen op een ander moment dan de gebruikelijke lestijd, 
eventueel door een vervang(st)er. 
 
 
Art. 6 Betaling 
6.1 U kunt kiezen voor betaling ineens of in termijnen. Zie op www.dfpmargreetdatema.nl  bij 
lesvormen en tarieven. 
Bij betaling in termijnen wordt 3% aan administratiekosten berekend. 
6.2 De factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 
6.3 Bij uitblijven van de betaling behoudt de docent zich het recht voor de lessen stop te 
zetten, waarbij de vordering op het openstaande bedrag blijft bestaan. Eventuele bijkomende 
kosten bij een uitblijvende betaling komen voor rekening van de cursist. 
 
Art 7 Overige bepalingen 
7.1 Dfp Margreet Datema is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of 
eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak 
dan ook, ontstaan tijdens de lessen. 
7.2 Studiemateriaal en studieboeken zijn voor rekening van de leerling, tenzij bij de cursus 
vermeld staat dat deze inclusief materialen is. 
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