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1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere lesovereenkomst, hierna te noemen 
“Overeenkomst” tussen Peter Lieberom, hierna te noemen: “Docent”, en de leerling(e) 
of de contractant handelend namens de leerling(e), hierna te noemen: “Leerling”, 
waarop Docent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van 
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Docent, 
voor de uitvoering waarvan door Docent derden dienen te worden betrokken. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens 
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Docent en de 
Leerling zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging 
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt 
genomen. 

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van 
deze bepalingen. 

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest 
van deze algemene voorwaarden. 

6. Indien Docent niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent 
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Docent in enigerlei 
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de 
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

7. Docent zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de 
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

8. Wanneer er in deze Overeenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende 
verrekening of restitutie van lesgeld is te allen tijde uitgegaan van uitsluiting van alle 
mogelijkheden tot inhalen van de les.  

2. Overeenkomst voor wekelijks les 

1. Leerling krijgt eenmaal per week saxofoonles. 
2. De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van zes maanden. De 

periode loopt van 1 augustus tot en met 31 januari of van 1 februari tot en met 31 
juli. De Overeenkomst kan telkens met een periode van zes maanden verlengd 
worden. 
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3. De Overeenkomst wordt door Docent in tweevoud opgemaakt en overhandigd aan 
Leerling. Voor aanvang van de periode genoemd in de Overeenkomst dienen Docent 
en Leerling de Overeenkomst te ondertekenen. Een exemplaar van de door beide 
partijen ondertekende Overeenkomst wordt door Leerling voor aanvang van de 
periode overhandigd aan Docent. 

4. Voor afloop van een lopende periode ontvangt Leerling van Docent een schriftelijk 
verzoek om een nieuwe periode van zes maanden te bevestigen. Zonder akkoord voor 
verlenging loopt de Overeenkomst af op de laatste dag van de laatst overeengekomen 
periode. 

5. Per zes maanden geldt er een minimum aantal af te nemen lessen van 18 wekelijkse 
lessen van 30 minuten, of 12 wekelijkse lessen van 45 minuten. 

6. Door Docent afgezegde lessen worden niet van het totaal aantal reeds door Leerling 
afgenomen lessen afgetrokken. Door Docent afgezegde lessen worden wel altijd 
verrekend, volgens de bepalingen genoemd in artikel 9. 

3. Overeenkomst voor tweewekelijks les 

1. Leerling krijgt eenmaal per twee weken saxofoonles. 
2. De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van zes maanden. De 

periode loopt van 1 augustus tot en met 31 januari of van 1 februari tot en met 31 
juli. De Overeenkomst kan telkens met een periode van zes maanden verlengd 
worden. 

3. De Overeenkomst wordt door Docent in tweevoud opgemaakt en overhandigd aan 
Leerling. Voor aanvang van de periode genoemd in de Overeenkomst dienen Docent 
en Leerling de Overeenkomst te ondertekenen. Een exemplaar van de door beide 
partijen ondertekende Overeenkomst wordt door Leerling voor aanvang van de 
periode overhandigd aan Docent. 

4. Voor afloop van een lopende periode ontvangt Leerling van Docent een schriftelijk 
verzoek om een nieuwe periode van zes maanden aan te gaan. Zonder akkoord voor 
verlenging loopt de Overeenkomst af op de laatste dag van de laatst overeengekomen 
periode. 

5. Per zes maanden geldt er een minimum aantal af te nemen lessen van 9 
tweewekelijkse lessen van 60 minuten. 

6. Door Docent afgezegde lessen worden niet van het totaal aantal reeds door Leerling 
afgenomen lessen afgetrokken. Door Docent afgezegde lessen worden wel altijd 
verrekend, volgens de bepalingen genoemd in artikel 9. 

4. Overeenkomst voor les voor leden van muziekvereniging Crescendo Baarn 

1. De Overeenkomst zal worden aangegaan volgens de bepalingen zoals genoemd in 
artikel 2 en 3 en de aanvullende bepalingen zoals hier genoemd in artikel 4 lid 2, 3, 4 
en 5. 

2. Het door Leerling verschuldigde lesgeld is gereduceerd met een korting per klokuur, 
met een maximum aantal klokuren per kalenderjaar, zoals vermeld in de 
Overeenkomst. 
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3. De hoogte van de korting op het lesgeld wordt jaarlijks bij aanvang van het schooljaar 
door muziekvereniging Crescendo Baarn bepaald. Eventuele wijzigingen worden 
daags na bekendwording gecommuniceerd aan Leerling. 

4. Vanaf het moment dat Leerling het maximum aantal klokuren per kalenderjaar aan 
les genoten heeft, geldt het normale tarief zoals vermeld in de Overeenkomst. 

5. Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de Leerling vervalt van rechtswege de 
korting op het lesgeld. 

6. Bij beëindiging van het lidmaatschap van muziekvereniging Crescendo Baarn vervalt 
van rechtswege de korting op het lesgeld.  

5. ‘Losse’ lessen 

1. Er zal bij ‘losse’ lessen geen Overeenkomst worden aangegaan en derhalve zijn deze 
algemene voorwaarden niet op deze lessen van toepassing. 

6. De 5-lessenkaart 

1. De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van maximaal zes 
maanden. De Overeenkomst eindigt zodra de Leerling vijf lessen genoten heeft of 
wanneer de periode van zes maanden is verstreken. 

2. Leerling krijgt vijfmaal les, waarvan data en tijden in overleg met Docent worden 
afgesproken. Dit in een periode van maximaal zes maanden. 

3. De Overeenkomst wordt door Docent in tweevoud opgemaakt en overhandigd aan 
Leerling. Voor aanvang van de periode genoemd in de Overeenkomst dienen Docent 
en Leerling de Overeenkomst te ondertekenen. Een exemplaar van de door beide 
partijen ondertekende Overeenkomst wordt door Leerling voor aanvang van de 
periode overhandigd aan Docent. 

4. Na het verstrijken van bovengenoemde periode van zes maanden kunnen eventueel 
niet genoten lessen, niet worden ingehaald. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk, 
tenzij er sprake is van in artikel 8, lid 4 en 5 omschreven langdurige ziekte en/of 
arbeidsongeschiktheid. 

7. Tarieven 

1. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of 
aanwijzing van de Leerling, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en 
de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, 
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen 
werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden verhoogd 
of verlaagd. 

2. Een eventuele tariefwijziging zal uiterlijk vier weken voor aanvang van het nieuwe 
tarief door Docent schriftelijk gemeld worden. Leerling krijgt in een dergelijk geval een 
nieuwe Overeenkomst aangeboden. 

3. Wanneer Leerling naar een volgende leeftijdscategorie overgaat, wordt vanaf dat 
moment het daarbij geldende hogere tarief en de eventuele langere lesduur van 
toepassing. Docent en Leerling dienen hiertoe beiden schriftelijk akkoord te geven. 
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8. Verzuim, verrekening , restitutie en vakantie 

1. Lessen kunnen door zowel Leerling als door Docent tot uiterlijk 24 uur voor de les 
worden afgezegd. De les zal in een dergelijk geval in overleg worden ingehaald. 
Wanneer er, ondanks goede poging, geen lesmoment gepland kan worden om de les 
in te halen zal de les worden verrekend in een eerstvolgende factuur. 

2. Lesgeld blijft altijd verschuldigd. Restitutie van lesgelden is nooit mogelijk, behalve 
indien er sprake is van in artikel 8, lid 4 en 5 omschreven langdurige ziekte, 
zwangerschap en/of arbeidsongeschiktheid. 

3. Indien Leerling één of meerdere lessen verzuimt, zonder de bij artikel 8, lid 1 
genoemde geldige afzegging blijft het lesgeld verschuldigd en zullen de lessen niet 
worden ingehaald. 

4. Indien er sprake is van langdurig verzuim door ziekte of zwangerschap van Leerling, 
kan in overleg de Overeenkomst zonder tussenkomst van derden worden ontbonden. 
Er zal dan restitutie plaatsvinden van de helft van de hoeveelheid niet genoten, reeds 
betaalde lessen - naar beneden afgerond op een hele les - waarvoor desbetreffende 
Overeenkomst is aangegaan. 

5. Bij verzuim van de leraar zullen de daardoor gemiste lessen worden ingehaald tenzij 
er sprake is van langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. In een dergelijk geval 
kan de Overeenkomst in overleg, zonder tussenkomst van derden worden ontbonden 
en zullen gemiste lessen niet worden ingehaald. Teveel betaalde lesgelden zullen dan 
volledig worden terugbetaald. 

6. Tijdens vakantieperioden zoals die gelden in bijvoorbeeld het muziekschool-onderwijs, 
gaan lessen gewoon door. Voor zowel Docent als Leerling is het mogelijk in verband 
met vakantie lessen te verzuimen. In dergelijke gevallen zijn Docent en Leerling 
verplicht elkaar uiterlijk twee weken voorafgaande aan genoemde vakantie hiervan op 
de hoogte te brengen. Teveel betaalde lessen worden dan verrekend in een 
eerstvolgende factuur, tenzij er sprake is van de bepaling genoemd in artikel 8 lid 7. 

7. Wanneer er als gevolg van een definitieve beëindiging van de Overeenkomst geen 
nieuwe lesperiode zal zijn, zal er geen restitutie van eventueel teveel betaalde 
lesgelden plaatsvinden, tenzij er sprake is van de bepalingen genoemd in artikel 8 lid 
4 en 5. Leerling blijft in geval van definitieve beëindiging recht houden op gemiste, 
reeds betaalde lessen. Deze lessen dienen binnen uiterlijk acht weken na datum van 
beëindiging van de Overeenkomst te worden ingehaald. Dit is echter niet van 
toepassing op de 5-lessenkaart, zoals omschreven in artikel 5. Er zal echter wel 
restitutie plaatsvinden wanneer er reeds betaalde lessen niet genoten zijn door 
afzegging door Docent. 

9. Facturatie, betaling en incassokosten 

1. Rond de 14de van iedere maand ontvangt Leerling van Docent een gespecificeerde 
factuur voor de in de daaropvolgende maand af te nemen lessen. 

2. Het verschuldigde lesgeld zal telkens door Leerling bij vooruitbetaling, dus vóór de 
eerste van de maand waarop de factuur van toepassing is, worden overgemaakt op 
het door Docent in de Overeenkomst genoemd rekeningnummer. 

3. Wanneer Leerling door bijvoorbeeld vakantie in een maand geen les krijgt zal Leerling 
wel een gespecificeerde factuur ontvangen, ook als het € 0,00 betreft. 
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4. De reguliere maandelijkse factuur zal nimmer een negatief totaalbedrag hebben. 
Mocht er in een geval van verrekening een negatief totaalbedrag ontstaan zal dit door 
Docent worden voorkomen door verrekening te verspreiden over twee of meer 
volgende facturen. 

5. Wanneer na afloop van een halfjaarlijkse periode blijkt dat Leerling onder in artikel 2 
lid 5 en artikel 3 lid 5 gestelde minimum aantal af te nemen lessen eindigt zal het 
verschil in meerdering worden gebracht op de eerste factuur van een nieuwe periode. 
Wanneer er geen nieuwe periode volgt ontvangt Leerling van Docent alsnog een 
factuur met het te betalen verschil. Het verschuldigde lesgeld zal door Leerling 
worden overgemaakt op het door Docent in de Overeenkomst genoemd 
rekeningnummer. Leerling heeft na betaling het recht het in factuur genoemd aantal 
lessen alsnog in te halen. Deze lessen dienen binnen uiterlijk acht weken na datum 
van beëindiging van de Overeenkomst te worden ingehaald. 

6. Indien de Leerling in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 
Leerling van rechtswege in verzuim. De Leerling is alsdan een rente verschuldigd van 
1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente 
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het 
moment dat de Leerling in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag. 

7. Docent heeft het recht de door Leerling gedane betalingen te laten strekken in de 
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
Docent kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, 
indien de Leerling een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 
Docent kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet 
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

8. De Leerling is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Docent 
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de 
betalingsverplichting niet op. De Leerling die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 
(de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling 
van een factuur om een andere reden op te schorten. 

9. Indien de Leerling in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de Leerling. De buitengerechtelijke kosten worden berekend 
op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de 
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Docent echter hogere 
kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de 
werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte 
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Leerling worden verhaald. De 
Leerling is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 
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10. Intellectueel eigendom  

1. Docent behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond 
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Docent heeft het recht 
de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook 
voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke 
informatie van de Leerling ter kennis van derden wordt gebracht. 

11. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Docent partij is, is uitsluitend het Nederlands recht 
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het 
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken 
partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt 
uitgesloten. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Docent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Docent 
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste 
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 


