
Algemene Voorwaarden Bikmusic 
 
1.1 INSCHRIJVEN EN OPZEGGEN 
 
Wekelijks of tweewekelijkse lessen: 
1.1.1 Inschrijven dient te gebeuren via het aanmeldformulier op de website van Bikmusic. 

Alle gevraagde gegevens zijn nodig voor een soepel verloop van de lessen en de 
facturering. 

1.1.2 Opzeggen kan door een email te sturen naar bas@bikmusic.nl waarin vermeld wordt 
dat de leerling in kwestie zal gaan stoppen met de muzieklessen. Na ontvangst van 
deze mail geld er een opzegtermijn van 1 maand waarin nog maximaal 4 lessen plaats 
kunnen vinden.  

Losse lessen: 
1.1.3 Voor losse lessen dient u zich ook in te schrijven via het aanmeldformulier op de 

website van Bikmusic. De gegevens die gevraagd worden zijn nodig voor de 
facturering. 

1.1.4 Om een losse les in te plannen dient er contact op te worden genomen met de 
muziekleraar om een les te plannen. Dit kan per email: bas@bikmusic.nl of 
telefonisch: 06-43772183. Hetzelfde geld voor het kopen van een 5-lessenkaart. Deze 
wordt na betaling per email doorgestuurd.  

 
 
1.2 LESVORMEN EN TARIEVEN 
1.2.1 Zie hieronder de verschillende lesvormen met de bijbehorende tarieven: 
Leeftijd 4 – 21 jaar: 
 
Privéles abbonement* 

Privéles wekelijks 30 minuten €60,- per maand (600,- per jaar) 
Privéles wekelijks 60 minuten €120,- per maand (1200,- per jaar) 
Privéles tweewekelijks 60 minuten €60,- per maand (€600,- per jaar) 

 
Groepsles abbonement* 

Groepsles wekelijks 30 minuten (2 - 3 personen) €40,- p.p.p.m. (€400,- per jaar) 
Groepsles wekelijks 60 minuten (2 - 3 personen) €80,- p.p.p.m. (€800,- per jaar) 
Groepsles tweewekelijks 60 minuten (2 - 3 
personen) 

€40,- p.p.p.m. (€400,- per jaar) 

 
Losse les* 

Privéles 60 minuten €45,- 
Privéles 45 minuten €35,- 
Privéles 30 minuten €25,- 
Groepsles 60 minuten (2 - 3 personen) €35,- p.p. 
Groepsles 45 minuten (2 - 3 personen) €25,- p.p. 
Groepsles 30 minuten (2 - 3 personen) €15,- p.p. 

 



*Bij een lesabbonement wordt het jaarbedrag evenredig verdeeld over 10 facturen. (over de 
maanden juli en augustus wordt niet gefactureerd i.v.m. vakantie) Dit bedrag is gebaseerd op 
40 lessen in een jaar. In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. 
 
*Losse lessen zijn op afspraak en worden in overleg met de betreffende docent ingepland. 
 
*Bovenstaande prijzen gelden voor elke soort les of coaching individueel of in een kleine groep 
(maximaal 4 personen) 
 
Leeftijd 21+: 
 
Privéles abbonement* 

Privéles wekelijks 30 minuten €72,60 per maand (726,- per jaar) 
Privéles wekelijks 60 minuten €145,20 per maand (1452,- per jaar) 
Privéles tweewekelijks 60 minuten €72,60 per maand (€726,- per jaar) 

 
Groepsles abbonement* 

Groepsles wekelijks 30 minuten (2 - 3 personen) €48,40 p.p.p.m. (€484,- per jaar) 
Groepsles wekelijks 60 minuten (2 - 3 personen) €96,80 p.p.p.m. (€968,- per jaar) 
Groepsles tweewekelijks 60 minuten (2 - 3 
personen) 

€48,40 p.p.p.m. (€484,- per jaar) 

 
Losse les* 

Privéles 60 minuten €54,45 
Privéles 45 minuten €42,35 
Privéles 30 minuten €30,25,- 
Groepsles 60 minuten (2 - 3 personen) €42,35 p.p. 
Groepsles 45 minuten (2 - 3 personen) €30,25 p.p. 
Groepsles 30 minuten (2 - 3 personen) €18,15 p.p. 

 
*Bij een lesabbonement wordt het jaarbedrag evenredig verdeeld over 10 facturen. (over de 
maanden juli en augustus wordt niet gefactureerd i.v.m. vakantie) Dit bedrag is gebaseerd op 
40 lessen in een jaar. In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. 
 
*Losse lessen zijn op afspraak en worden in overleg met de betreffende docent ingepland. 
 
*Bovenstaande prijzen gelden voor elke soort les of coaching individueel of in een kleine groep 
(maximaal 3 personen) 
 
 
Proefles: 
1.2.2 Iedere leerling krijgt één gratis proefles van 30 minuten bij inschrijving voor 

muzieklessen. 
 
 
 
 



1.3 FACTURERING EN BETALING 
Algemeen: 
1.3.1 Een factuur wordt bij voorkeur via bankoverschrijving betaald op rekening 

NL49INGB0008046355 t.n.v. Bikmusic onder vermelding van het factuurnummer.  
1.3.2 Contante betaling is mogelijk als er zich geen andere optie voordoet.  
1.3.3 De betalingstermijn voor een factuur is 15 kalenderdagen. Na deze termijn wordt er 

een betalingsherinnering gestuurd via mail en eventueel telefonisch. Als hier geen 
reactie opkomt wordt er na 10 dagen nogmaals een herinnering gestuurd. Indien hier 
na 10 dagen weer geen reactie op komt kan er een incassobureau worden 
ingeschakeld en kunnen zich extra kosten voordoen. 

 
Wekelijkse of tweewekelijkse lessen: 
1.3.4 In totaal wordt er per jaar 10 keer gefactureerd over 40 lesweken. Dit gebeurt elke 

eerste van de maand met uitzondering van de maanden augustus en september. De 
factuur betreft de lessen die in de voorgaande maand zijn gegeven.  

1.3.5 Op de factuur komen de gegevens te staan die bij de inschrijving zijn in gevuld en de 
maand waarover de factuur gaat. De factuur wordt verstuurd naar het e-mailadres 
wat bij de inschrijving is ingevuld. 

1.3.6 Het bedrag van de 40 lesweken wordt evenredig verdeeld over de 10 facturen die 
gestuurd worden en dus niet op basis van de hoeveelheid lessen die in de 
voorgaande maand zijn gevolgd.  

1.3.7 Voor de betaling van deze facturen gelden artikel 1.3.1 t/m artikel 1.3.3. 
 
Losse lessen: 
1.3.8 Indien er een losse les wordt afgesproken wordt de factuur hierover na de les 

verstuurd. Op deze factuur staan de gegevens die u hebt ingevuld bij de inschrijving 
en hetzelfde e-mailadres wordt gebruikt als factuuradres. 

1.3.9 Contante betaling dient direct na de losse les plaats te vinden.  
1.3.10 Voor de betaling van deze factuur gelden artikel 1.3.1 t/m artikel 1.3.3. 
 
 
1.4 ABSENTIE 
1.4.1 Wanneer een leerling geen gebruik maakt van een afgesproken les om wat voor 

reden dan ook is niettemin lesgeld verschuldigd. Wel wordt er gelegenheid geboden 
om een gemiste les in te halen op een ander moment. Er kan maximaal 1 les per 
maand worden ingehaald. 

1.4.2 Uitzondering op artikel 1.4.1: Indien een leerling voor langer dan 3 lessen afwezig is 
en dit wordt tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste les gemeld worden de 
gemiste lessen niet in rekening gebracht. Uitzondering: indien een leerling plotseling 
door ziekte of letsel noodgedwongen voor langere tijd geen lessen kan volgen en het 
is niet mogelijk om het eerder dan 48 uur te melden worden de gemiste lessen niet 
in rekening gebracht. 

1.4.3 De afgesproken lestijden kunnen bij afwezigheid zoals staat in artikel 1.4.2. maximaal 
4 weken gereserveerd worden. Hierna kan het zijn dat de lestijd door iemand anders 
wordt ingenomen en er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden. 

1.4.4 Een leerling die voor langer dan 4 lessen afwezig is zonder bericht wordt automatisch 
uitgeschreven en de gemiste lessen worden alsnog in rekening gebracht. 



1.4.5 Bij het missen van een inhaal-les kan deze niet nogmaals ingehaald worden in 
dezelfde maand. 

 
1.5 INSTRUMENTENVERHUUR 
1.5.1 Het instrument dat is uitgegeven incl. bijbehorende accessoires blijft eigendom van 

Bikmusic. 
1.5.2 Huurder heeft het recht om het instrument te kopen. De reeds betaalde huur geldt 

als korting op de verkoopprijs met een maximum van 6 maanden. 
1.5.3 De betaling geschiedt via facturering aan het begin van elke kalendermaand over de 

voorgaande maand. 
1.5.4 Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging zal de volledige in het contract 

vermelde verkoopprijs in rekening worden gebracht. 
1.5.5 Schade anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik, zal in rekening worden 

gebracht evenals te vervangen onderdelen.  
1.5.6 Het contract wordt steeds stilzwijgend met een kalendermaand verlengt. 
Informatie over het huren van lesinstrumenten is te vinden op de website van Bikmusic. 
 
Om een huurcontract aan te vragen dient er een mail gestuurd te worden naar 
info@bikmusic.nl of telefonisch: 06-43772183. 
 
 
 


