
                Jensemaheerd 102, 9736 CG groningen,  
050-5419400, info@edrmusic.nl 

 

 

Naam: 
 

Adres: 
 

Postcode/woonplaats: 
 

Telefoon: 
 

Email: 
 

IBAN: 
 

BIC: 
 

Schrijft met inachtneming van de algemene voorwaarden tot schriftelijke wederopzegging in als cursist(e) 
Zoon / dochter /  zichzelf: 
 

 

 

Voornaam: 
 

 

Geboortedatum: 
 

 

En verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan EDR Music om van zijn / haar (giro)-rekening  
bedragen af te schrijven wegens lesgeld. (er geldt een weigeringstermijn van 50 dagen) 
 

 

 

Handtekening:      Datum: 
 

 

Kruis de lesvorm van uw keuze aan: 
 

o Individueel   wekelijks 30 min €57,-               €68,97 incl  21% BTW* 
o Individueel  om de week 30 min €32,-                €38,72 incl  21% BTW* 
o Individueel  wekelijs 45 min  €85,-                €102.85 incl  21% BTW* 
o Individueel  om de week 45 min €48,-                €58,05 incl  21% BTW* 
o Duoles  wekelijks 30 min €42,-                €50.82 incl  21% BTW* 
o Duoles  om de week 30 min €24,-                €29.04 incl  21% BTW* 
o Duoles               wekelijks 45 min €63,-    €76.23 incl 21% BTW* 
o Duoles  om de week 45 min €36,-    €43.56 incl 21% BTW* 
 



*Bovenstaande bedragen zijn maandbedragen en worden dus maandelijks afgeschreven 
(  leerlingen vanaf  21 jaar betalen 21% BTW ) 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 

        

Lestijden 

De lestijd en lesduur wordt in overleg tussen jou en de docent vast gesteld.  De lestijd is 30 
minuten. Je kunt op eigen verzoek alleen van lestijd veranderen als dat organisatorisch mogelijk 
is  

 
Inschrijven / uitschrijven 

Inschrijven gaat middels het incasso contract.   Er geldt een opzegtermijn van een maand (Men 
dient op te zeggen voor de 1ste dag  van de laatste les maand). Indien men groepsles volgt en één 
van de lesgenoten zegt op, dan vervallen alle contracten met inachtneming van de opzegtermijn. 
Opzegging moet schriftelijk worden gedaan. 
 

Ziek of afwezig 

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld 
verschuldigd. Indien men minimaal 24 uur voor de afgesproken lestijd laat weten dat men 
verhinderd is, dan kunnen gemiste lessen --zo mogelijk-- worden ingehaald binnen een termijn 
van één week na de oorspronkelijke les afspraak. De leerling dient deze afspraak zelf te maken.  

Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede 
begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode de lessen doorbetaald te worden. De 
verzuimperiode gaat in op het moment dat de leerling zich ziek meldt bij EDR Music, dit kan 
telefonisch, via mail of schriftelijk. Indien de leerling door ziekte van de docent meer dan 2 
lessen op jaarbasis moet missen wordt vanaf de derde niet gegeven les restitutie verleend. 

Als de leraar geen les kan geven wegens andere omstandigheden dan arbeidsongeschiktheid, 
wordt er altijd restitutie verleend voor de niet gegeven lessen 

 

Betaling. 

Betaling gebeurt via automatische incasso, het verschuldigde lesgeld wordt maandelijks rond de 
1ste van de maand van de rekening afgeschreven. 

Tijdens de vakanties en vrije dagen (zie website) wordt er geen les gegeven, de betaling van de 
lessen geschiedt in 12 gelijke maandelijkse termijnen.  


