B E P A L I N G E N:
voor het geven van muziekonderwijs door bevoegde leraren, die in het Muziek
Onderwijs Centrum te Holten een lespraktijk hebben.
ARTIKEL 1
De lesovereenkomst gaat in op de vooraf afgesproken datum en loopt af als de
overeengekomen lessen zijn gegeven c.q. afgenomen. De lesovereenkomst voor een
geheel cursus jaar gaat in op 1 januari en loopt af op 31 december van het cursusjaar. De
overeenkomst wordt op de afloopdatum jaarlijks opnieuw uitgereikt en ondertekend, tenzij
de overeenkomst voor 1 december schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de
overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum.
ARTIKEL 2
De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig het vakantierooster (zie onder).
ARTIKEL 3
De tarieven zijn gebaseerd op een prijs per leseenheid. Onder cursusjaar wordt verstaan
de lessen die vallen binnen 1 januari en 31 december met in achtneming van artikel 2.
De lesprijs staat op de nota vermeld. Tenzij anders vermeldt, duurt de les ongeveer 25
minuten. Het totaal verschuldigde bedrag wordt in één of twee termijnen voldaan. Bij het
aangaan van een lesovereenkomst voor het hele cursusjaar vervalt de eerste termijn op 15
februari, de tweede termijn op 1 juli. Bij niet- of te laat betalen worden administratie en
aanmanings/incassokosten in rekening gebracht.
ARTIKEL 4
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lestijd, of bij verzuim van de
leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen
zwangerschap, wordt geen restitutie toegepast. Bij langdurige ziekte wordt per geval een
regeling getroffen. Onder langdurige ziekte wordt verstaan een periode van vier of meer
aaneengesloten lessen.
ARTIKEL 5
Het is niet toegestaan zieke leerlingen naar de muziekles te sturen. Dit ter bescherming
van medeleerlingen en de docenten.
ARTIKEL 6
Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid wordt na vier lessen per
cursusjaar voor vervanging zorg gedragen of de lesgelden gerestitueerd.
ARTIKEL 7
Geschillen worden voorgelegd aan een arbitragecommissie, bestaande uit drie personen.
Elke partij kiest een vertegenwoordiger in de commissie, welke twee commissieleden een
onafhankelijke derde persoon kiezen. De uitspraak van de commissie is bindend.
VAKANTIEROOSTER 2020
Aanvang cursusjaar

6 januari

Voorjaarsvakantie

17 tot en met 22 februari

Paasvakantie

10 tot en met 13 april

Mei vakantie

25 april tot en met 5 mei

Hemelvaart

21 mei tot en met 23 mei

Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

6 juli tot en met 29 augustus

Herfstvakantie

12 tot en met 17 oktober

Kerstvakantie

19 december tot en met 2 januari 2021

