
 

 

Algemene voorwaarden Gitaarschool 
Peter van Elswijk – april 2019 
 

Artikel 1: Definities 
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

- Opdrachtgever: degene die de lessen volgt. Indien diegene jonger is dan 18 jaar; een ouder 

of verzorger. 

- Opdrachtnemer: Gitaarschool Peter van Elswijk 

 

Artikel 2: Geldigheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, levering en te 

verrichten dienst door Gitaarschool Peter van Elswijk (de opdrachtnemer) of aangegaan met 

derden (de opdrachtgever), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk 

en schriftelijk is afgeweken. 

 

Artikel 3: Abonnementen en het losse lessenpakket 
1. Gitaarschool Peter van Elswijk biedt zowel abonnementen als een pakket met 4 losse lessen 

aan. De prijzen van deze abonnementen en het losse lessenpakket zijn te vinden op 

petervanelswijk.nl.  

2. Abonnementen/het lespakket kunnen op de volgende manieren aangeschaft worden: 

a. Telefonisch 

b. E-mail 

Na aanvraag wordt per e-mail een factuur en algemene voorwaarden verzonden. Na betaling 

treedt het abonnement/lespakket in werking en zijn de algemene voorwaarden van 

toepassing. 

3. Betaling van het abonnement/lespakket geschiedt voorafgaand aan de eerste les. Er kan 

gekozen worden voor contante betaling, automatische incasso of een bankoverschrijving. Er 

kan niet gepind worden in de gitaarschool. Indien er geen betaling is gedaan bij aanvang van 

de eerste les dan heeft de opdrachtnemer het recht om deze op te schorten totdat de 

betaling is voldaan. 

4. Abonnementen kunnen in halfjaar-, jaarvorm of per 4 lessen afgenomen worden. Een 

halfjaarkaart omvat 27 lessen van circa 30 minuten, een jaarkaart omvat 54 lessen van circa 

30 minuten. In overleg kan een dubbele les ingepland worden. Het pakket van 4 lessen wordt 

na de 4 lessen automatisch omgezet in een abonnement van 4 lessen per keer. De 

bijbehorende opzegtermijn is 1 maand.  

5. De lessen van een halfjaar- of jaarkaart hoeven niet binnen een halfjaar/jaar opgemaakt te 

worden. In beide gevallen geldt een maximale periode van 2 jaar om de lessen af te nemen. 

6. Gitaarschool Peter van Elswijk behoudt zich het recht om de prijzen van abonnementen te 

wijzigen. De prijzen van de op dat moment al aangeschafte abonnementen/ingeplande losse 

lessen zullen niet met terugwerkende kracht gewijzigd worden. 

7. Abonnementen en lessen staan op naam en kunnen niet overgedragen worden. 



 

 

Artikel 4: Annulering les 
1. Het annuleren van een les dient 24 uur van te voren schriftelijk te worden gedaan. Indien dit 

niet gebeurt dan is de opdrachtnemer genoodzaakt de les in rekening te brengen. In 

overmachtssituaties zoals ziekte en calamiteiten  zal de opdrachtnemer naar eigen inzicht 

bepalen of afgeweken kan worden van deze regel. 

2. Als de docent ziek is of andere plotselinge werkzaamheden heeft dan worden de lessen 

verplaatst, dan wel verrekend. 

 

Artikel 5: Opzegging 
1. Alle abonnementen hebben een vaste looptijd en stoppen automatisch na deze periode. Een 

tussentijdse opzegging mag plaatsvinden, de periode loopt echter wel door. Restitutie van 

een halfjaar-, jaar-, of 4-lessen kaart zal niet plaatsvinden bij een tussentijdse opzegging. 

 

Artikel 6: Overige 
1. Gitaarschool Peter van Elswijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever. 

2. De school is niet aansprakelijk voor diefstal in en rondom het gebouw van goederen van 

leerlingen/ouders/familie/kennissen die leerlingen komen brengen. 

3. De school is niet aansprakelijk voor het defect raken van goederen van leerlingen in en 

rondom het gebouw, dan wel van ouders of andere familie/kennissen die de leerlingen 

komen brengen. De school is wel verantwoordelijk als het defect veroorzaakt is door iemand 

werkzaam op de Gitaarschool.  

4. Als de opdrachtgever gebruikt maakt van diensten van Gitaarschool Peter van Elswijk dan 

gaat diegene akkoord met dat er foto’s gemaakt kunnen worden die gebruikt worden voor 

marketingdoeleinden. Heeft men hier bezwaar tegen dan dient dat bij aanmelding te worden 

aangegeven. 

 

 

Contactgegevens: 

Gitaarschool Peter van Elswijk 

Dijkstraat 59 

2675 AV Honselersdijk 

 

06 10505893 

petervanelswijk.nl 

info@petervanelswijk.nl 

KVK: 50720929 


