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Celloles	  Frank	  Linschoten	  	  
	  
De	  Kom	  Nieuwegein	  
	  
	  
	  
Algemene	  lesvoorwaarden.	   	  
Augustus	  	  2014.	  
	  
Algemeen	  
Het	  lesjaar	  is	  gelijk	  aan	  het	  schooljaar	  inclusief	  
de	  vakanties	  (basisscholen	  Nieuwegein)	  van	  
de	  muziekafdeling	  van	  Kunstencentrum	  de	  
Kom,	  Nieuwegein.	  	  
Het	  lesjaar	  start	  in	  Kunstencentrum	  de	  Kom	  
op	  	  9	  september	  2014	  en	  loopt	  tot	  en	  met	  
dinsdag	  30	  juni	  2015.	  7	  juli	  is	  een	  reserve	  
inhaaldag	  voor	  een	  eventueel	  door	  docent	  	  
verzette	  les.	  
	  
Inschrijving:	  
Inschrijving	  vindt	  plaats	  door	  aanmelding	  via	  
het	  toesturen	  van	  een	  volledig	  ingevuld	  
inschrijfformulier	  aan:	  
Naam	  docent:	  Frank	  Linschoten	  
Adres:	  Geerestein	  16	  
Postcode	  en	  Woonplaats:	  3813RT	  Amersfoort.	  
	  
Aanmelding	  voor	  de	  lessen	  kan	  gedurende	  
het	  gehele	  lesjaar.	  
	  
Cursisten	  	  vanaf	  21	  jaar	  kunnen	  zich	  voor	  cello	  
les	  middels	  het	  formulier	  op	  deze	  website	  
inschrijven.	  	  
Door	  inschrijving	  verklaart	  men	  zich	  akkoord	  
met	  deze	  algemene	  voorwaarden.	  Wijzigingen	  
in	  de	  persoonlijke	  gegevens	  zo	  vlot	  mogelijk	  
schriftelijk	  doorgegeven	  aan	  de	  docent.	  
	  
(Cursisten	  	  tot	  	  21	  jaar	  kunnen	  zich	  	  
inschrijven	  eveneens	  bij	  cello	  docent	  Frank	  
Linschoten	  via	  de	  website	  van	  
Kunstencentrum	  de	  Kom.	  	  
Hiervoor	  gelden	  de	  tarieven	  van	  
Kunstencentrum	  de	  Kom.	  
www.dekom.nl/cursussen/72/cello/inschrijve
n	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Plaatsing	  
Na	  ontvangst	  van	  het	  inschrijfformulier	  wordt	  
contact	  met	  de	  cursist	  opgenomen	  over	  de	  
plaatsing.	  
	  
De	  lessen	  vinden	  plaats	  in	  	  
	  

o Stadstheater	  en	  Kunstencentrum	  de	  
Kom	  in	  Nieuwegein.	  4e	  verdieping	  
muziekkamer	  6.	  

	  
De	  lesdag	  in	  Stadstheater	  en	  Kunstencentrum	  
de	  Kom	  is	  dinsdag	  	  middag/avond.	  	  
	  
De	  tijd	  wordt	  in	  onderling	  overleg	  
afgesproken.	  
	  
De	  leerlingen	  die	  in	  het	  vorige	  lesjaar	  
onderwijs	  hebben	  genoten	  worden	  als	  eerste	  
geplaatst	  om	  de	  continuïteit	  in	  hun	  opleiding	  
te	  garanderen.	  De	  andere	  inschrijvingen	  
worden	  op	  basis	  van	  binnenkomst	  behandeld.	  
Met	  de	  leerlingen	  die	  bij	  aanvang	  van	  het	  
lesjaar	  niet	  geplaatst	  kunnen	  worden,	  wordt	  
contact	  opgenomen:	  in	  overleg	  wordt	  dan	  de	  
inschrijving	  geannuleerd	  dan	  wel	  wordt	  de	  
leerling	  op	  een	  wachtlijst	  geplaatst.	  De	  
leerlingen	  worden	  vervolgens	  geplaatst	  op	  
volgorde	  van	  de	  wachtlijst.	  Plaatsing	  van	  
nieuwe	  leerlingen	  kan	  gedurende	  het	  gehele	  
cursusjaar	  plaats	  vinden.	  
	  
Na	  plaatsing	  is	  de	  cursist	  ingeschreven.	  
Aan	  het	  einde	  van	  het	  lopende	  lesjaar	  wordt	  
aan	  de	  leerling	  een	  nieuw	  inschrijfformulier	  
aangeboden	  voor	  inschrijving	  van	  het	  
volgende	  lesjaar.	  Als	  de	  leerling	  zijn	  opleiding	  
wil	  continueren	  dan	  moet	  het	  
inschrijfformulier	  volledig	  ingevuld	  en	  
ondertekend	  bij	  de	  docent	  worden	  ingeleverd	  
voor	  25	  mei	  	  2015.	  
Eenmaal	  als	  leerling	  geplaatst,	  	  blijft	  het	  
lesgeld	  verschuldigd	  tot	  en	  het	  moment	  dat	  de	  
leerling	  niet	  langer	  ingeschreven	  staat.	  
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Uitschrijving.	  
De	  leerling	  is	  aan	  het	  eind	  van	  het	  lesjaar	  –
automatisch	  –	  uitgeschreven.	  	  
	  
	  
Instrument,	  Lesmaterialen/leermiddelen.	  
Tenzij	  anders	  wordt	  afgesproken	  dient	  de	  
leerling	  zelf	  zorg	  te	  dragen	  voor	  de	  
aanwezigheid	  van	  een	  eigen	  instrument.	  De	  
kosten	  voor	  lesmaterialen	  en	  leermiddelen	  
zijn	  voor	  rekening	  van	  de	  leerling.	  De	  docent	  
draagt	  geen	  enkele	  verantwoording	  voor	  
verlies,	  diefstal,	  of	  beschadiging	  van	  
persoonlijke	  bezittingen	  van	  de	  leerling	  tijdens	  
de	  lessen	  of	  tijdens	  het	  komen	  naar	  of	  
verlaten	  van	  de	  lessen.	  
	  
	  
Proefles.	  
Nieuwe	  cursusten	  kunnen	  worden	  
uitgenodigd	  voor	  een	  kennismakingsgesprek	  
met	  de	  docent	  om	  te	  kijken	  of	  de	  cursist	  fysiek	  
in	  	  staat	  is	  het	  instrument	  te	  bespelen.	  Nieuwe	  
cursisten	  	  kunnen	  –	  voordat	  zij	  definitief	  	  
worden	  geplaatst	  een	  proefles	  nemen.	  De	  
duur	  van	  1	  proefles	  bedraagt	  30	  minuten.	  	  	  
	  
Lessen	  en	  lesduur	  
De	  lesdag	  en	  lestijd	  wordt	  in	  overleg	  bij	  
plaatsing	  van	  de	  cursist	  bepaald.	  De	  lesduur	  
overeenkomst	  de	  keuze	  bij	  inschrijving.	  	  Bij	  
voorkeur	  worden	  de	  lessen	  in	  de	  lesvorm	  van	  
1	  keer	  per	  week	  of	  1	  keer	  per	  2	  weken	  
gegeven.	  
	  
Aanpassing	  van	  de	  lestijden	  is	  uitsluitend	  –	  na	  
schriftelijk	  verzoek	  –	  in	  overleg	  en	  binnen	  
redelijke	  grenzen	  mogelijk.	  De	  aan	  passing	  kan	  
uitsluitend	  ingaan	  op	  per	  begin,	  1	  januari	  of	  1	  
april	  van	  het	  lopende	  lesjaar.	  
	  
De	  cursist	  heeft	  recht	  op	  37	  lessen	  per	  lesjaar	  
bij	  wekelijkse	  lessen	  en	  19	  lessen	  bij	  2-‐
wekelijkse	  lessen	  bij	  een	  volledige	  inschrijving.	  
Het	  aantal	  lessen	  –	  evenals	  het	  te	  betalen	  

lesgeld	  -‐	  wordt	  evenredig	  verminderd	  bij	  een	  
deel	  inschrijving.	  	  
	  
Indien	  een	  leerling	  niet	  op	  de	  afgesproken	  tijd	  
verschijnt	  dan	  wel	  aanwezig	  is,	  ook	  na	  
afmelding,	  vervalt	  het	  recht	  op	  die	  les.	  Bij	  
ziekte	  van	  de	  leerling	  dient	  u	  dit	  door	  te	  geven	  
aan	  de	  docent.	  Bij	  afwezigheid	  van	  de	  leerling	  
vindt	  geen	  restitutie	  van	  lesgeld	  plaats.	  Slechts	  
in	  uitzonderlijke	  gevallen	  kan	  bij	  langdurige	  
afwezigheid	  van	  een	  leerling	  (langer	  dan	  4	  
aaneengesloten	  weken)	  op	  verzoek	  een	  
individuele	  regeling	  getroffen	  worden	  
betreffende	  restitutie	  van	  lesgeld	  of	  inhalen	  
van	  de	  lessen.	  
	  
Afwezigheid	  docent	  
Lessen	  die	  als	  gevolg	  van	  onvoorziene	  
omstandigheden	  en/of	  andere	  geldige	  
redenen	  uitvallen,	  worden	  in	  de	  regel	  de	  
eerste	  drie	  keer	  (wekelijkse	  les)	  en	  (1	  keer	  bij	  
2-‐weklijkse	  les)	  niet	  vervangen	  of	  ingehaald.	  
De	  docent	  verplicht	  zich	  de	  continuïteit	  van	  de	  
lessen	  zo	  veel	  als	  mogelijk	  is	  te	  waarborgen.	  
Indien	  sprake	  is	  van	  een	  uitval	  van	  meer	  dan	  3	  
lessen	  in	  een	  lesjaar,	  dan	  wordt	  in	  eerste	  
instantie	  gezocht	  naar	  een	  ander	  tijdstip	  
waarop	  de	  les	  gegeven	  kan	  worden,	  of	  een	  
vervangende	  docent.	  
	  
Lesgeldtarief	  en	  betaling	  van	  de	  lessen	  
Het	  lesgeldtarief	  voor	  het	  betreffende	  lesjaar	  
wordt	  als	  zodanig	  vermeld	  op	  het	  
inschrijfformulier.	  
Een	  wijziging	  van	  het	  lesgeldtarief,	  	  
betreffende	  het	  opvolgende	  cursusjaar,	  wordt	  
uiterlijk	  voor	  15	  mei	  van	  het	  lopende	  	  lesjaar	  
bekend	  gemaakt.	  
Door	  het	  plaatsen	  van	  de	  leerling	  ontstaat	  de	  
betalingsverplichting	  van	  het	  lesgeld.	  
	  
	  
Frank	  Linschoten	  –	  cello	  les	  –	  De	  	  Kom.	  
Nieuwegein	  	  augustus	  	  2014.	  

	  


