
 

 

Algemene voorwaarden Drumschool Jandrumt 

1. Opdracht 

 

Jan van Nieuwenhuize werkt als drumdocent en drumcoach bij Drumschool Jandrumt in 

Vlaardingen. De algemene voorwaarden zijn gemaakt om voor leerlingen helderheid te 

scheppen in de wederzijdse verplichtingen. De leerlingen die drumlessen of drumcoaching van 

Jan van Nieuwenhuize willen volgen gaan met de drumschool c.q. Jan van Nieuwenhuize een 

overeenkomst aan. Op Jan van Nieuwenhuize rust een inspanningsverplichting in de zin dat hij 

zich ten opzichte van leerlingen verplicht de overeengekomen lessen/coaching te geven. Er is 

geen resultaatsverbintenis, in de zin dat Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool een 

bepaald niveau van spelen kan garanderen. Immers de vorderingen en het niveau hangen af 

van het talent van de leerling en de mate waarin de leerling oefent. Voor minderjarige 

leerlingen geldt dat zij de toestemming van de ouders nodig hebben om lessen af te nemen 

van de drumschool. Toestemming van de ouders blijkt uit de handtekening van de ouders op 

het inschrijfformulier.  

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn onder uitsluiting van enige andere algemene 

voorwaarden van toepassing op elke overeenkomst tussen Jan van Nieuwenhuize c.q. de 

drumschool en een leerling of de ouders van een leerling. De algemene voorwaarden gelden 

voor zowel Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool, alsmede de leerlingen en de eventueel 

ingeschakelde derden.  

 

3. Tarieven/borg 

Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool brengt een overeengekomen tarief per maand in 

rekening bij de leerling of de ouders van de leerling. Bij de start van de lessen/coaching wordt 

van de leerling/ouders een borg gevraagd van één maand contributie per leerling. De tarieven 

worden afgesproken en zijn altijd na te lezen op de website van de drumschool. De tarieven 

zijn gedifferentieerd naar hoeveelheid lestijd, soort les en leeftijd.  

- Leerlingen kunnen 30 minuten per week drumles afnemen en betalen daar een maandbedrag 

voor; 

- Leerlingen kunnen op afspraak drumcoaching afnemen en betalen daar een nader te bepalen 

bedrag voor; 

De lessen worden bij vooruitbetaling betaald in de eerste week van de maand. Jan van 

Nieuwenhuize c.q. de drumschool hanteert verschillende tarieven, te weten tarieven voor 

leerlingen jonger dan 21 jaar en leerlingen vanaf 21 jaar. Op de website worden de actuele en 

geldende tarieven bekend gemaakt. De overeengekomen lessen/coaching worden uitsluitend 

aan die leerling gegeven waarvoor de lessen of de coaching zijn/is overeengekomen. Jan van  

 



 

 

Nieuwenhuize c.q. de drumschool heeft een opzegtermijn van een maand. Er dient voor het 

einde van de maand opgezegd te worden, waarna 1 maand later de overeenkomst tussen de 

leerling/ouders en Jan van Nieuwenhuize is geëindigd.   

 

4. Vakanties/ inhalen lessen 

Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool hanteert de schoolvakanties zoals door de 

Rijksoverheid wordt bepaald voor het basisonderwijs. Voor vakanties die lokaal worden 

afgesproken in Vlaardingen kunnen nadere afspraken worden gemaakt. Indien een leerling 

langer dan 24 uur voor de les/coaching afzegt, dan kan de les/coaching worden ingehaald. De 

leerling neemt dan het initiatief om een nieuwe afspraak te maken. De leerling heeft 2 

maanden de tijd om die inhaalles/coaching af te spreken. Daarna vervalt het recht op een 

inhaalles/coaching. Is de les/coaching afgezegd binnen 24 uur voor de les/coaching, dan is er 

geen recht op een inhaalles/coaching. Indien Jan van Nieuwenhuize een les/coaching afzegt, 

zorgt Jan van Nieuwenhuize voor een nieuwe afspraak om de les/coaching in te halen.  

 

5. Betaling / kwitanties  

In de regel worden de lessen en de coaching per bank betaald. De betaling op het afschrift 

geldt als betalingsbewijs. Als een leerling (of de ouders) contant betaalt, ontvangt de 

leerling/ouders een kwitantie. Als het lesgeld, ondanks herhaalde aanmaning niet binnen 1 

maand wordt voldaan, zal de drumschool c.q. Jan van Nieuwenhuize de lessen opschorten, 

zonder dat er eerst bericht gegeven moet zijn hierover. Jan van Nieuwenhuize c.q. de 

drumschool is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting 

van de lessen wegens niet betalen door de leerling of diens ouders. 

 

6. Rente en incassokosten 

Wordt het lesgeld niet tijdig (in de 1e week van de maand) voldaan, dan krijgt de 

leerling/ouders een bericht per email (een aanmaning) waarin staat dat hij/zij nog 14 dagen 

de tijd heeft het lesgeld alsnog te voldoen. In die aanmaning zal worden vermeld wat de 

consequenties zijn van het uitblijven van de betaling. Over een vordering tot € 2.500,00 mag 

15% aan incassokosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 40,00.  

 

7. Aansprakelijkheid 

Iedere aansprakelijkheid van de drumschool c.q. Jan van Nieuwenhuize is beperkt tot het 

bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt 

uitbetaald vermeerderd met het eigen risico dat de drumschool c.q. Jan van Nieuwenhuize in 

verband met die verzekering draagt. De aansprakelijkheid van Jan van Nieuwenhuize is gedekt 

bij ASR tot een bedrag van groot EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis. Indien derden, die in  

 



 

 

verband met de uitvoering van de overeenkomst met een leerling worden ingeschakeld, hun 

aansprakelijkheid beperken, verleent de leerling of de ouders van de minderjarige leerling Jan 

van Nieuwenhuize c.q. de drumschool de bevoegdheid om dergelijke 

aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem/haar te aanvaarden. Bij het inschakelen 

van derden zal Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool steeds de nodige zorgvuldigheid in 

acht nemen. Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool is voor eventuele tekortkomingen van 

deze derden niet aansprakelijk. 

 

8. Persoonsgegevens en archivering 

Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool zal uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor 

zover die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tot het geven en volgen 

van drumlessen of drumcoaching. Nadat de lessen/coachingstraject zijn/is beëindigd worden 

eventuele gegevens vernietigd behalve voor zover Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool 

deze gegevens op grond van de belastingwetgeving moet bewaren. Na verloop van die 

bewaartermijn zullen ook die gegevens worden vernietigd. 

 

9. Het door Jan van Nieuwenhuize ontwikkelde lesmateriaal inclusief muziekstukken is en 

blijft te allen tijde het eigendom van Jan van Nieuwenhuize. Dit werk valt onder het 

auteursrecht (artikel 1 Auteurswet) en het is het uitsluitend recht van de maker van een werk 

van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te 

maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. 

 

10. Rechtskeuze 

Op de dienstverlening van Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Bevoegd is uitsluitend de rechtbank te Rotterdam. 

 

11. Klachten 

Jan van Nieuwenhuize c.q. de drumschool zal klachten van leerlingen en/of hun ouders met 

betreffende personen bespreken. Indien nodig kan een bemiddelaar gevraagd worden met 

partijen proberen tot overeenstemming te komen.  
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