
Algemene voorwaarden 
 
Algemeen: 
Het inschrijfformulier is tevens de lesovereenkomst. U heeft zich in kennis gesteld van deze algemene 
voorwaarden aangaande de lesovereenkomst.   
Het schooljaar omvat 38 lessen en de lesovereenkomst loopt van 1 augustus t/m 31 juli.    
 
Eerste inschrijving:  
Nieuwe leerlingen hebben recht op één proefles en een proefperiode van 3 maanden, waarbij beide 
partijen het recht hebben de lesovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Wanneer U, na 
een proefles,  alsnog besluit niet tot een daadwerkelijke inschrijving te komen dan wordt U deze les in 
rekening gebracht middels een factuur. 
 
Inschrijving: 
Middels het inschrijfformulier, dat U kunt downloaden via de site van de Möbius Muziekschool, kunt U 
zich inschrijven voor piano – viool –  of ensemble lessen aan  de Möbius Muziekschool Tilburg.  Niet 
volledig ingevulde – en of  ondertekende inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.  Met de 
inschrijving gaat U akkoord met de algemene voorwaarden. 
De inschrijving wordt  stilzwijgend verlengd voor een volgend cursusjaar  behalve bij een schriftelijke 
opzegging vóór 1 mei van het lopende schooljaar. 
 
Bij afwezigheid docenten: 
Bij afwezigheid van de docenten worden de lessen ingehaald;  indien dat onmogelijk is, wordt er geen 
lesgeld in rekening gebracht.  
Eenmaal afgesproken lessen worden bij ziekte of afwezigheid van de leerlingen niet meer ingehaald 
en worden u dan ook in rekening gebracht. 
 
Vakanties: 
De vakantietijden zijn overeenkomstig die van het basisonderwijs in de regio Tilburg.   
 
Beëindiging lessen: 
Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan, met inachtneming van een 
periode van drie maanden.  Na 1 mei van het lopende schooljaar wordt de inschrijving stilzwijgend 
verlengd voor het daarop volgend schooljaar.  
 
Tarieven: 
Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Toon Kunstenaars Vereniging (NTKV) en  
worden jaarlijks herzien. 
 
Betalingsvoorwaarden: 
De betalingen zijn verspreid over 12 maanden;  verrekening vindt plaats in de laatste periode en wel 
de maanden juli en augustus.  U betaalt, wanneer alle lessen zijn genoten,  6 maal uw twee 
maandelijks verschuldigd lesgeld. (sept./okt., nov./dec., jan./febr., mrt./april, mei/juni en juli/aug.)    
Betaling geschiedt middels factuur aan het begin van een twee maandelijkse periode.   
De jaarlijkse lesgeld – verrekening vindt plaats in de maand juli. Mocht U niet alle lessen hebben 
genoten in het voorafgaande schooljaar, dan wordt e.e.a. hierbij gecorrigeerd.  
Het maandtarief kan een afgerond bedrag zijn; de individuele lestarieven worden bij de verrekening 
gehanteerd.  Een schooljaar omvat 38 lesweken. Bij een wekelijkse instrumentale les komt U op een 
totaal van 38 lessen. Wanneer U om de twee weken lessen volgt kan het totaal aantal lessen hoger 
zijn omdat de vakanties in die planning minder consequent worden gehanteerd. 
 
Incasso: 
Wanneer U zich niet aan de betalingsverplichtingen houdt, zijn wij genoodzaakt tot het overgaan naar 
een incassobureau.   
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