
Algemene Voorwaarden DRUMCTRL 2021 

 
Artikel 1 Definities 
‘DRUMCTRL’ – de natuurlijke of rechtspersoon die onder de naam DRUMCTRL diensten levert aan de 
opdrachtgever. 
 
‘Opdrachtgever’ – de natuurlijke of rechtspersoon die met DRUMCTRL tot overeenkomst is gekomen. 
 
‘Overeenkomst’ – een overeenkomst tussen DRUMCTRL en opdrachtgever met betrekking tot een 
dienst aangeboden door DRUMCTRL. 
 
‘Dagen’ – kalenderdagen. 
 
Artikel 2 Recht van toepassing 

1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en 
DRUMCTRL. 

 
Artikel 3 Contractduur 

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en DRUMCTRL wordt aangegaan voor bepaalde tijd, 
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders overeenkomen. Steeds zal er voor een periode van 3 maanden een factuur 
met datums worden gestuurd voorafgaand aan de periode. Mocht er een vakantie in deze 3 
maanden vallen dan kan het zijn dat er nog enkele lessen uit een vierde en vijfde maand worden 
geteld. Het gemiddelde aantal lessen per periode zal uitkomen tussen 12 en 15 lessen per 
periode. Bij betaling van de factuur is de overeenkomst aangegaan door de opdrachtgever. 

 
Artikel 4 Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van DRUMCTRL zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn 
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of 
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. 

 
Artikel 5 Beeindiging van overeenkomst 

1. Na drie maanden stopt de overeenkomst en zal er weer een nieuwe overeenkomst, een nieuwe 
factuur met lesdatums voor een periode van drie maanden, worden aangeboden aan de 
opdrachtgever. 

2. Als de opdrachtgever geen nieuwe overeenkomst wil aangaan dan dient de opdrachtgever dit 
schriftelijk door te geven. 

3. Als een opdrachtgever beslist om midden in een periode die gefactureerd en betaald is te willen 
stoppen dan kan dat maar de opdrachtgever heeft dan geen mogelijkheid tot restitutie van lesgeld 
voor de huidige periode.  

 
Artikel 6 Prijzen en lesweken 

1. De prijzen voor 2021 zijn 36 euro per uur.   
2. De genoemde lesgelden zijn weergegeven exclusief BTW. 
3. Leerlingen met een leeftijd tot en met twintig zijn vrijgesteld van BTW. Na het twintigste levensjaar 

wordt 21% BTW doorberekend aan de opdrachtgever. 
4. De zomervakantie vindt plaats van week 30 tot en met 35. De opdrachtgever zal in deze periode 

geen lessen ontvangen en ook geen lesgeld betalen. 
5. Naast de zomervakantie zijn er 5 vakantieweken waarin geen les gegeven zal worden (week 

1.7,18,43,52). 



 
 
Artikel 7 Betalingen 

1. Lesgelden dienen vooruit betaald te worden voor een termijn van circa 3 maanden.  
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

 
 
Artikel 8 Verhindering 

1. Bij verhindering tot het bijwonen van lessen, dient men hiervan tijdig kennis te geven, 24 uur 
voorafgaande aan de les. 

2. Bij verhindering kunnen lessen in het algemeen niet worden ingehaald en is restitutie van lesgeld 
geen optie. 

3. Bij langdurige verhindering tot het bijwonen van lessen veroorzaakt door ziekte of andere vorm 
van overmacht kan de opdrachtgever schriftelijk een verzoek indienen bij DRUMCTRL. De 
opdrachtgever kan dan het tegoed aan lessen van de gefactureerde periode minus 4 lessen 
terugvorderen bij DRUMCTRL. Dit geeft ons 4 weken de tijd om het gat in de planning opnieuw 
te vullen zonder het mislopen van verwachte omzet. 

4. DRUMCTRL behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van reden, maximaal 3 lesdagen 
per kalenderjaar te laten vervallen. DRUMCTRL zal deze lessen in overleg met opdrachtgever 
op een andere tijdstip inhalen. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. DRUMCTRL is nimmer aansprakelijk voor elke schade, diefstal of verlies van eigendommen 
geleden door opdrachtgever en diegene die hen vergezellen tijdens een les. 

 
Artikel 10 Veranderingen aan voorwaarden 

1. Ieder kalendaarjaar heeft DRUMCTRL het recht om de algemene voorwaarden en prijzen aan te 
passen. 

2. De meest recente uitgave van de algemene voorwaarden is ten aller tijden van toepassing mits 
er een oudere versie bindend werd geacht bij het aangaan van een overeenkomst in het verleden. 

 
Artikel 11 Inschrijving 

1. Opdrachtgever dient zich schriftelijk in te schrijven voor lessen door DRUMCTRL door het 
inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij DRUMCTRL. 

2. Een handtekening van ouder of verzorger kan door DRUMCTRL worden verzocht. 
3. Een kopie van paspoort dient te worden bijgevoegd bij inschrijving. 
4. Bij inschrijving wordt eenmalig 15 euro in rekening gebracht aan de opdrachtgever. 

 


