
Algemene voorwaarden Nord Strik Muziek Expertise 
1. Definities 

Schooljaar 2021 – 2022 loopt van 30 augustus 2021 tot en met 15 juli 2022. 
Eén muziekles heeft een duur van 30 minuten, met uitzondering van persoonlijke afspraken. 
De cursussen “Jaarcursus (37 lessen)”, “Jaarcursus (18 lessen)” en de “Jaarcursus HaFaBra” 
lopen van 6 september 2021 tot en met 1 juli 2022 (exclusief inhaalweken van 4 juli t/m 15 
juli) met uitzondering van schoolvakanties en nationale feestdagen. 
De “Knipkaart 10 lessen” is een vorm van lessen waarbij 10 individuele muzieklessen op 
afspraak kunnen worden gevolgd. De docent en de cursist spreken samen een geschikt 
moment af voor de les. 

2. Cursussen 

Voor cursus “Jaarcursus HaFaBra” zijn er aanvullende voorwaarden. Raadpleeg hiervoor de 
algemene voorwaarden van Stichting de Nootendop te Cuijk. 

2.1 Inschrijving 

Aanmelding wordt gedaan via e-mail of telefoon. Tevens dient de cursist het 
aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. 

2.2 Plaatsen 

Voordat er daadwerkelijk inschrijving plaatsvindt heeft de cursist de mogelijkheid om een 
gratis proefles aan te vragen. Tijdens de proefles wordt er kennis gemaakt met de docent en 
mondeling informatie verschaft met betrekking tot de cursus. Per cursist kan er maar één 
proefles worden aangevraagd, hierna kan de cursist kiezen voor een cursuspakket of een 
enkele les. 

De plaatsing van de cursist gaat in overleg met de cursist zelf en de docent. Pas als er een 
geschikte tijd is gevonden gaat de desbetreffende cursus in. 

2.3 Beëindiging van de cursus 

Een jaarcursus eindigt automatisch als het afgesproken aantal lessen gegeven is of aan het 
einde van het schooljaar. De verplichting tot betaling blijft evenwel van kracht tot het einde 
van het lopende cursusseizoen of de opgegeven cursusduur in dat seizoen, behalve wanneer 
onderstaande uitzonderingen van toepassing zijn: 

• Verhuizing uit de regio.  
• Ziekte of ongeval van de cursist, waardoor de cursist om medische redenen langer 

dan twee maanden niet in staat is de cursus te volgen, na overlegging van een 
medische verklaring. 

• Indien een cursist een schriftelijk advies van de docent opvolgt om de cursus of de 
lessen te beëindigen.  



• Indien de docent gedurende het cursusjaar wijzigingen aanbrengt in leslocatie of 
lestijden en van de cursist in redelijkheid en billijkheid niet verwacht kan worden dat 
hij/zij op deze wijzigingen ingaat. 

• Wijziging in persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid en billijkheid geen 
voortzetting kan plaatsvinden. Dit ter beoordeling aan Nord Strik Muziek Expertise. 

In deze gevallen restitueert Nord Strik Muziek Expertise de resterende termijnen na afloop 
van het schooljaar en na een schriftelijk verzoek van de cursist of diens ouder/verzorger. 

De “Knipkaart 10 lessen” is geldig tijdens het seizoen dat hij wordt besteld en betaald. In 
enkele gevallen kunnen de lessen mee worden genomen naar het nieuwe seizoen, mits 
overeengekomen met Nord Strik Muziek Expertise. De datum en tijd van een les wordt in 
overleg met de docent gepland. De les dient minimaal 2 dagen voor de beoogde lesdatum 
aangevraagd te worden. Beëindiging van de “Knipkaart 10 lessen” geschiedt als de 10 lessen 
zijn gebruikt. 

In overleg kan een vereniging ervoor kiezen samen met Nord Strik Muziek Expertise een 
andere cursusvorm aan te bieden. 

Voor alle cursusvormen geldt dat het afzeggen van een geplande les minimaal 24 uur voor 
aanvang van de les dient te worden gemeld, met uitzondering van ziekte en belastende 
persoonlijke omstandigheden (te beoordelen door Nord Strik Muziek Expertise).  

2.4 Locatie 

De leslocatie voor individuele muzieklessen en eventuele groepsrepetities is op Hop 4, 
5432GJ in Cuijk. In overleg kunnen ook lessen op locatie worden gegeven. 

3. Financieel 

3.1 Tarieven 

De lesgeldtarieven worden per schooljaar vastgesteld en op de website geplaatst. Bij 
wijziging worden tijdig alle cursisten geïnformeerd. 

3.2 Betaling lesgeld 

De betaling van de “Jaarcursus (37 lessen)” en de “Jaarcursus (18 lessen)” geschiedt in 1, 4 of 
10 termijnen. Aan het begin van de cursus wordt het aantal betaaltermijnen vastgelegd. Alle 
te betalen bedragen bij Nord Strik Muziek Expertise zullen per factuur worden aangeboden.  

De  “Knipkaart 10 lessen” wordt als cursus gefactureerd. Als de betaling bij Nord Strik Muziek 
Expertise binnen is, kan worden begonnen met de lessen. 

Als Nord Strik Muziek Expertise bij niet tijdige factuur betaling van de factuur genoodzaakt is  
herinneringen te sturen, wordt voor de tweede herinnering van de factuur € 15,- 
administratiekosten in rekening gebracht. Indien Nord Strik Muziek Expertise de vordering 
uit handen moet geven aan een incassobureau zijn alle hieraan verbonden kosten voor 
rekening van de cursist. 



De “Jaarcursus HaFaBra” wordt beheerd en gefactureerd door stichting de Nootendop te 
Cuijk. 

3.3 Vermindering van lesgeld 

In geval van een “Jaarcursus (37 lessen)”, “Jaarcursus (18 lessen)” en “Jaarcursus HaFaBra”, 
indien wegens ziekte van de docent of anderszins meer dan twee lessen in een schooljaar 
niet zijn verzorgd door Nord Strik Muziek Expertise, wordt na afloop van het schooljaar 
restitutie verleend over het aantal uitgevallen lessen verminderd met twee. In het geval dat 
de les niet gedurende wekelijks of niet gedurende het gehele schooljaar plaatsvindt, wordt 
het aantal lessen voor de restitutie naar rato aangepast. Indien de cursist wegens ziekte of 
anderszins meer dan vier achtereenvolgende lessen niet kan volgen, kan op schriftelijk 
verzoek vermindering van lesgeld worden aangevraagd over het aantal gemiste lessen 
verminderd met vier. 

3.4 Subsidie gemeente Cuijk 

Wanneer een leerling in aanmerking komt voor de subsidieregeling van de gemeente Cuijk 
zijn de leerling en de ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de 
juiste formulieren bij Nord Strik Muziek Expertise. Indien de aanvraag te laat is zal de 
subsidie niet verrekend worden met het cursusbedrag. Voor meer informatie zie de website 
van de gemeente Cuijk. 

4. Vakanties en vrije dagen 

De vakantieregeling is gebaseerd op de adviesdata voor het basisonderwijs zoals die jaarlijks 
voor de start van het schooljaar worden afgegeven door het ministerie, rekening houdende 
met de vakantiedata van de basisscholen in Cuijk en omliggende dorpen. Deze data en 
andere bijzondere activiteiten worden voor aanvang van het schooljaar vermeld op de 
website. Cursisten kunnen in overleg met Nord Strik Muziek Expertise in bepaalde 
omstandigheden afwijken van deze adviesdata.  

5. Overige 

5.1 Aansprakelijkheid 

Nord Strik Muziek Expertise aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of 
beschadiging van eigendommen van de cursist. In zaken waarin deze Algemene 
Voorwaarden niet voorzien beslist Nord Strik Muziek Expertise. 

5.2 Versie 

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 22 augustus 2021. 


