
Algemene lesvoorwaarden De KunstKombinatie 

Per 1 september 2021 

Het cursusjaar van De KunstKombinatie loopt parallel aan de jaaragenda 

van Kunstencentrum De Kom, waarin na aftrek van de vakanties, tussen de 35 en 38 weken 

overblijven voor de lessen. De vakantiesluiting wordt zoveel mogelijk geregeld in 

overeenstemming met die van het basisonderwijs in de regio. 

U meldt zich aan voor les in het door u gekozen vak door het invullen en ondertekenen van 

het lescontract. 

De overeenkomst treedt inwerking nadat u geplaatst bent in de gewenste les. Uw inschrijving 

blijft geldig totdat de overeenkomst schriftelijk bij de docent wordt opgezegd. De 

opzegtermijn is twee maanden gerekend vanaf de eerste van de nieuwe maand. Vermeldt 

daarbij de naam van de cursist, de naam van de docent(e) en het betreffende tijdvak. 

Het lesgeld is over het hele jaar verschuldigd conform de overeenkomst. Bij tussentijdse 

inschrijving is het lesgeld naar ratio verschuldigd met ingang van de datum waarop de lessen 

starten. 

Betaling van de lesgelden geschiedt vooraf, voor het hele cursusjaar. Indien de docent het 

aanbiedt, kan in overleg ook een betalingsregeling in termijnen getroffen worden. Lesgelden 

voor kortlopende cursussen en/of workshops dienen in één keer betaald te worden. Het 

lesgeldbedrag is opgebouwd uit een bedrag voor de docent en een bedrag aan huur van de 

lesruimte. Met het betalen van de lesgelden betaalt u de docent en lesruimte ineen. 

Bij niet nakomen van de betalingsverplichting kan de docent(e) de betreffende leerling het 

recht om de lessen te volgen ontzeggen. De lesovereenkomst blijft evenwel van kracht tot uw 

schriftelijke opzegging en daarmee blijft ook de betalingsverplichting bestaan. De 

opzegtermijn van twee maanden blijft gehandhaafd. 

Wanneer bij verhindering de les niet gevolgd kan worden, dient de docent minimaal 24 uur 

van tevoren op de hoogte gesteld te worden. Wanneer de leerling na die tijd zonder opgaaf van 

redenen geen gebruik maakt van de met hem/haar afgesproken lestijd, is desalniettemin 

lesgeld verschuldigd, en wordt de gemiste les niet ingehaald. Bij één week verzuim van de 

docent vervalt de les. Bij meer dan één week verzuim van de docent(e) wordt de les in overleg 

met de leerling ingehaald. Wanneer er sprake is van verzuim door de docent langer dan 

drie weken, wordt er voor vervanging gezorgd. 

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als uw docent(e) in gebreke blijft de lessen te 

verzorgen. 


