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Bart Schiks vioollessen 2019 / 2020 
 

1. Inschrijving 

Je kunt je inschrijven voor de vioollessen door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij Bart 

Schiks. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via  bschiks@ziggo.nl  

De lesovereenkomst heeft een geldigheidsduur van één lesjaar.  Bij tussentijdse beëindiging geldt een opzegtermijn van één 

maand.  

. 

2. Plaatsing 

Plaatsing gebeurt door Bart Schiks. De inschrijving wordt definitief na inlevering van het inschrijfformulier en gemaakte 

afspraken over de feitelijke lestijd/-dag. 

 

3. Lesjaar en vakanties 

Het lesjaar 2019 / 2020 start in de week van 2 september, omvat 38 lesweken en volgt de reguliere schoolvakanties. 

Het schooljaar bevat 40 lesweken, met als gevolg dat gedurende het schooljaar er twee lessen kunnen komen te vervallen. 

Tussentijds starten met lessen is mogelijk. 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 gelden, naast de nationale feestdagen, de volgende vakanties: 

Herfstvakantie: 12-10-2019 t/m 20-10-2019 

Kerstvakantie: 21-12-2019 t/m 5-01-2020 

Voorjaarsvakantie: 22-02-2020 t/m 1-03-2020 

Meivakantie: 25-04-2020 t/m 3-05-2020 

Zomervakantie: 4-07-2020 t/m 23-08-2020 

 

4. Lesgeld en BTW 

Door ouders, voogden, verzorgers of bij meerderjarigheid door de leerling zelf, is na plaatsing lesgeld verschuldigd. Vakanties, 

vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. Alle kosten, voortvloeiende uit niet tijdige betaling 

van lesgelden, komen ten laste van de betalingsplichtige. Voor leerlingen vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht.  

 

5. Ziekte of verhindering van de leerling 

Lessen die wegens ziekte of verhindering van de leerling uitvallen, kunnen indien mogelijk dezelfde week worden ingehaald. 

Indien de ziekte van de leerling langer duurt dan drie aansluitende lessen, wordt restitutie van het lesgeld verleend vanaf de 4e 

uitgevallen les. 

 

6. Ziekte docent 

Bij ziekte van de docent wordt de leerling (of ouder/verzorger) via e-mail, sms of telefoon geïnformeerd. De docent streeft 

ernaar om de lessen bij ziekte te vervangen of in te halen. Wanneer door ziekte van de docent meer dan drie aansluitende 

lessen niet gegeven kunnen worden, wordt vanaf de 4e uitgevallen les restitutie van het lesgeld verleend. Deze restitutie 

bedraagt per week 1/39 deel van het lesgeld per jaar. 

 

7. Privacy persoonsgegevens 

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moet vermeld dat alle gegevens, zoals naam, adres en 

telefoonnummer worden opgenomen in een privébestand. deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de 

inschrijving en de uitvoering van de lessen. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden om informatie te verstrekken over 

nieuwe projecten en uitvoeringen. Deze gegevens zullen onder geen beding worden verstrekt aan derden.  

 

8. Leermiddelen 

Leermiddelen (bijv. boeken) komen voor rekening van de leerling. Van de leerling wordt daarnaast verwacht zelf over een viool 

te beschikken of deze te huren bij een vioolbouwer.  

 

9. Slotbepaling 

Bart Schiks behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van deze algemene bepalingen. In geval van 

onduidelijkheid in de uitleg van de bepalingen en in die gevallen waarin niet is voorzien, beslist hij. 
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