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Algemene voorwaarden 2022 | Gitaarles Knoppert 
Gitaarles Knoppert is gevestigd te Putten, Gelderland 

 
Inleiding 
Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer een overeenkomst is aangegaan tussen Gitaarles 
Knoppert en een abonnee die zich doormiddel van het invullen van het inschrijfformulier of digitaal 
heeft aangemeld voor het volgen van muzieklessen en daarmee te kennen geeft in te stemmen met 
deze algemene voorwaarden. De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 15,00 per persoon. 
Deze voorwaarden zijn van kracht per 01-01-2022. 
  
Artikel 1 | Muzieklessen 
De muzieklessen bij Gitaarles Knoppert duren 30 minuten, 45 minuten of een uur. Je hebt zelf de keuze 
om individueel, als duo of in de groep les te volgen. De lesmomenten zijn wekelijks, om de week of op 
afspraak. De lesdag en lestijd wordt bij de start van de lessen in overleg met de leerling ingepland, het 
lesrooster van Gitaarles Knoppert staat vast. Het is tussentijds niet mogelijk om de lesdag/ lestijd te 
wijzigen. Als het huidige lesmoment problemen ondervindt is het van belang dit zo spoedig mogelijk 
aan te geven. In de muzieklessen wordt gebruik gemaakt van diverse muziekinstrumenten en overige 
producten, dit blijft te allen tijde eigendom van Gitaarles Knoppert. Tevens is het verboden het 
lesmateriaal te kopiëren of andere doeleinden. De muzieklessen vinden plaats in de lespraktijk aan de 
Hooiweg 22 gevestigd in Putten. 
 
Artikel 2 | Lesmethode 
Gitaarles Knoppert beschikt over een geheel eigen lesmethode. De lesmethode is zo ontwikkelt dat 
iedereen aan de muzieklessen kan starten, met of zonder ervaring. Op een speciale, vlotte manier van 
lesgeven, ontwikkelingsgericht en met de focus op samenwerking is het fantastisch om je gevoel en 
emotie tot uiting te brengen in de muziek die jezelf graag speelt. Het is bij Gitaarles Knoppert van groot 
belang dat je, je gerespecteerd en op je gemak voelt. De aanbod komende onderdelen in de muziekles 
zijn; vingertechniek, tokkel, slagritmes, noten, akkoorden en ontspanningstechniek.  
 
Artikel 3 | Aanmelding en inschrijving 
Aanmelding geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op papier of via de website van 
Gitaarles Knoppert. Gitaarles Knoppert stuurt te allen tijde een bevestiging van de ontvangst van de 
inschrijving. Na aanmelding wordt de leerling benaderd door de docent om een proefles in te plannen. 
Wanneer er een overeenstemming is bereikt omtrent de roosterplaatsing is de plaatsing voltooid en 
het abonnement van kracht. Wanneer er geen geschikt lesmoment is gevonden wordt de leerling op de 
wachtlijst geplaatst. Zodra er een passend lesmoment beschikbaar is wordt hierover contact 
opgenomen.  
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Artikel 4 | Het abonnement 
Het abonnement gaat in op het moment dat de leerling geplaatst is op het lesrooster van de docent. De 
gebeurt altijd in afstemming met de abonnee. De duur van de muziekles is afhankelijk van de 
overeengekomen les vorm. Het wijzigen van de abonnementsvorm is uitsluitend mogelijk na schriftelijke 
bevestiging van Gitaarles Knoppert.  
 
Artikel 5 | Vakanties en verzuim 
Voor actuele roostergegevens kunt u de website raadplegen of contact opnemen. In het geval van 
verzuim van de docent om redenen als b.v. ziekte of iets anders, wordt er door de docent als oplossing 
een alternatief lesmoment aangeboden. Verzuim door de leerling; indien de leerling niet op de 
muziekles aanwezig kan zijn, dient dit vooraf rechtstreeks aan Gitaarles Knoppert te worden gemeld via 
e-mail info@gitaarlesknoppert.nl of telefonische via 06-27268519. Afwezigheid van de leerling heft de 
betalingsverplichting niet op. Een gemiste muziekles kan niet worden ingehaald, de lestijd van de 
abonnee wordt echter wel aan diens lessen besteed op alternatieve wijze. Hierbij kan worden gedacht 
aan lesvoorbereiding etc. In geval van absentie wegens overmacht aan de zijde van de leerling, door b.v. 
ziekte wordt er naar een alternatief gezocht in overleg met Gitaarles Knoppert.  
 
Artikel 6 | Betaling 
Gitaarles Knoppert werkt met een kwartaal abonnement. Elk kwartaal betaal je de lessen vooruit voor 
3 maanden. Het lesgeld is gebaseerd op een cursusjaar van 38 lessen (wekelijks abonnement) 19 lessen 
(tweewekelijks abonnement) en wordt afbetaald per kwartaal dus in 4 termijnen. In de reguliere 
schoolvakanties is er geen gitaarles. Raadpleeg voor de vakanties en bijzondere feestdagen het 
vakantierooster op de website. Leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van de BTW. Het 
abonnementsgeld wordt middels een digitale factuur per kwartaal gefactureerd naar de abonnee. Het 
abonnementsgeld is exclusief lesmaterialen en benodigdheden. Het abonnementsgeld is afhankelijk van 
leeftijd en de les vorm. Wanneer de abonnee niet aan de betalingsverplichting voldoet, is Gitaarles 
Knoppert gerechtigd om de muzieklessen te stoppen. De wijzigingen zijn vastgesteld per 1 januari 2018. 
Wijzigingen voorbehouden.  
 
Artikel 7 | De leerling 
De leerling wordt geacht over voldoende studietijd te beschikken of ten volle te aanvaarden dat bij 
spaarzame beoefening thuis, de vordering minder snel verloopt. De leerling wordt geacht over geschikte 
instrumenten te beschikken of bereid te zijn dit aan te schaffen of te huren via Gitaarles Knoppert. 
Gitaarles Knoppert gebruikt beeld- geluidsmateriaal van de leerlingen/cursisten dat tijdens de lessen 
wordt opgenomen voor publicatie- promotiedoeleinden. Door deelname aan de activiteiten van 
Gitaarles Knoppert geef abonnee automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik hiertoe 
van beeld- en geluidsmateriaal tenzij abonnee uitdrukkelijk schriftelijk aangeeft dit niet te wensen. 
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Artikel 8 | Opzegging 
Opzegging van de muzieklessen dient voor aanvang van een nieuw kwartaal schriftelijk te worden 
gemeld bij Gitaarles Knoppert. In overleg wordt bepaald wanneer je laatste muziekles zal plaatsvinden. 
Vooruitbetaalde termijnen worden niet gerestitueerd.  
 
Artikel 9 | Aansprakelijkheid en gedrag 
Alle opdrachten worden met de daartoe vereiste inspanning uitgevoerd naar beste weten en kennis van 
Gitaarles Knoppert. Gitaarles Knoppert is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade 
aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadigingen van de eigendommen van de abonnee of 
cursist. Deelnemen aan de lessen en betreden van de lespraktijk van Gitaarles Knoppert is geheel op 
eigen risico. Met het tekenen van het inschrijfformulier gaat de abonnee hiermee akkoord. De docent 
heeft het recht leerlingen uit de les te verwijderen dan wel niet meer in de les toelaten wanneer het 
gedrag van de leerling daartoe aanleiding geeft. Verwijdering van de leerling uit de les heft de 
betalingsverplichting van de abonnee niet op. 
 
Artikel 10 | Toepasselijk recht 
Op alle via Gitaarles Knoppert te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht en deze voorwaarden 
van toepassing, alsook de documentatie aangaande les vormen en tarieven.  
 


