
Inschrijfformulier Cursusjaar 2020-2021

Gegevens cursist

Voornaam: _________________________________________________________
Achternaam: _________________________________________________________
Geboortedatum: _________________________________________________________
Geslacht: _________________________________________________________
Telefoon: _________________________________________________________
Email: _________________________________________________________
Straat: _________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _________________________________________________________
Aantal jaren les op piano: _________________________________________________________
Aantal jaren les op ander instrument: _________________________________________________________

Gegevens ouders / verzorgers

Voor- en achternaam ouders: _________________________________________________________
_________________________________________________________

Vaste telefoon: _________________________________________________________
Mobiele telefoon: _________________________________________________________
email _________________________________________________________
Straat: _________________________________________________________
Postcode en woonplaats: _________________________________________________________

Programma keuze

Kruis het gewenste programma aan:

Programma Compleet Ia: 40 lessen op jaar basis – 1x p/w lesvan 60 min.:
Programma Compleet Ib: 80 lessen op jaar basis – 2x p/w les van 30 min.:
Programma Compleet II: 40 lessen op jaar basis – 1x p/w les van 45 min.:
Programma Compleet III: 40 lessen op jaar basis – 1x p/w les van 30 min.:
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Programma Deeltijd I: 20 lessen op jaar basis – lessen van 60 minuten:            
Programma Deeltijd II: 20 lessen op jaar basis – lessen van 45 minuten:  
Programma Deeltijd III: 20 lessen op jaar basis – lessen van 30 minuten:  

Gewenste dag- en tijdstip

Maandag:     ______________________ Donderdag:     ______________________

Dinsdag:      ______________________ Vrijdag:          ______________________

Woensdag:   ______________________ Zaterdag:       ______________________

Gewenste locatie

Lessen kunnen of in Osdorp (de Aker) op locatie gegeven worden of thuis bij de cursist. Kruis uw voorkeur 
hieronder aan:

 op locatie in Amsterdam-West     
 thuis bij de cursist:      
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Overeenkomst Cursusjaar 
Artikel 1: partijen
De partijen die deze overeenkomst aangaan zijn: 

1. Piano Centre
2. Ondergetekende cursist of zijn/haar ouders of verzorgers

Artikel 2: inhoud van de overeenkomst
De overeenkomst betreft het geven van pianolessen door Piano Centre en het volgen van de pianolessen 
door de cursist. 

Artikel 3: duur van de overeenkomst
De overeenkomst duurt een jaar. Het betreft een jaarprogramma (pianolessen).

Artikel 4: automatische verlening / beëindiging
Het gekozen jaarprogramma wordt automatisch verlengd. 
Beëindiging of wijziging van het eerder gekozen jaarprogramma, vindt plaats door 1 maand voor het begin van 
het nieuwe cursusjaar (in juli), deze wensen (beëindiging of wijziging) schriftelijk of via email, door te geven aan 
Piano Centre.

Artikel 5:  programma
Het jaarprogramma die de cursist zal ontvangen is het jaarprogramma dat gekozen is op het aanmeldformulier.

Artikel 6: vakantie
Voor  cursisten  in  het  primair  onderwijs  wordt  de  vakantieperiode  van  het  basisonderwijs  in  regio  Noord 
(Amsterdam)  gehanteerd.  Voor  cursisten  in  het  voortgezet  onderwijs  wordt  de  vakantieperiode  van  het 
voortgezet onderwijs in regio Noord (Amsterdam) gehanteerd. Voor volwassen cursisten wordt één van de 
twee vakantieperioden gebruikt. Andere vakantieperiodes zijn geen onderdeel van de jaarprogramma's.

Artikel 7: betalingsverplichting
Door het ondertekenen van deze overeenkomst gaat de cursist (of ouder/verzorger) een betalingsverplichting 
aan voor het jaarprogramma dat is gekozen op het aanmeldformulier. Zie bijlage.

Artikel 8: wijze van betaling
Kies hier uw betaalwijze:    

 Facturering (overmaking):   
 Via online-banking  iDEAL:      
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 Via PayPal:
Kies hier uw gewenste spreiding van de betaling:

 In 1x voor het hele jaar:               
 In 4 termijnen:   
 In 10 termijnen:  

Indien men kiest voor een een jaarprogramma, dient het bedrag een week voor aanvang van de lessen te 
worden overgemaakt.
Indien men kiest voor betaling in 4 termijnen, dient men de bedragen over te maken in eind augustus, eind 
november, eind februari en eind mei.
Indien men kiest voor betaling in 10 maanden, dient men de betalingen in 10 opeenvolgende maanden over te 
maken, startende vanaf eind augustus.

Artikel 9 Inschrijving- en administratie kosten
Aan het begin van het studiejaar dient de cursist of ouder eenmalig € 35 aan inschrijving- en administratie 
kosten te betalen aan Critical Centre voor het gekozen jaarprogramma. Dit bijvoorkeur contant. 

Artikel 10: ontbindende voorwaarden
Deze overeenkomst kan enkel onder zeer bijzondere voorwaarden worden ontbonden. De initiatiefnemer van 
de ontbinding dient hiertoe de onderbouwing/reden te geven.
De ontbinding kan enkel halfjaarlijks plaatsvinden (gaat in per 1 maart) en dient minstens 2 maanden van te 
voren te worden doorgegeven (uiterlijk 31 januari).

Artikel 11: leveringsvoorwaarden
De  cursist  of/en  haar/zijn  ouder(s)  of verzorger(s)  gaan  akkoord  met  de  leveringsvoorwaarden  van  Piano 
Centre. Zie bijlage.

Artikel 12: ondertekening
Naam en ondertekening door een medewerker van Piano Centre: ____________________________________
Naam en ondertekening door de cursist of zijn/haar gemachtigde: ____________________________________
Datum ondertekening: ____________________________________
Plaats ondertekening: ____________________________________
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Leveringsvoorwaarden

1. Aanmelding/ inschrijving 
Aanmelding of inschrijving geschiedt door het invullen en toezenden van het inschrijvingsformulier.
Hierop geeft de cursist aan welk programma hij/zij wilt volgen.

2. Overeenkomst ondertekening
De  aanmelding wordt definitief na het ondertekenen van de overeenkomst.    

3. Betalingsverplichting
Met het ondertekenen van de overeenkomst wordt een betalingsverplichting aangegaan door de cursist 
of/en haar ouder(s)/ verzorger(s).

4. Betalingswijze
De betaalwijzen staan aangegeven op de overeenkomst. De cursist of/en zijn/haar ouder of verzorger 
kiest op deze overeenkomst de gewenste voorkeur van betaling.

5. Prijsaanpassingen van de overeenkomst en leveringsvoorwaarden  
Prijsaanpassingen van het jaarprogramma kunnen plaatsvinden. Deze prijsaanpassingen worden minsten 1 
maand voor het begin van het nieuwe cursusjaar doorgegeven.
Aanpassingen   van   de   leveringsvoorwaarden   kunnen   ook   plaatsvinden.   Deze   aanpassingen   van   de 
leveringsvoorwaarden   worden   bij   voorkeur   1   maand   voor   het   begin   van   het   nieuwe   cursusjaar 
doorgegeven aan de cursist of zijn/haar ouder(s) of verzorger(s).

6. Ziekte
Indien de cursist ziek is en niet naar de les kan komen, wordt gezamenlijk gezocht naar een dag en tijdstip 
waarop deze les ingehaald kan worden. Hetzelfde geldt in het geval de docent ziek is. 

7. Inhaal van lessen
Inhalen van gemiste lessen kan enkel in het geval van ziekte.

8. Restitutie van lesgeld
Restitutie van een gedeelte van het lesgeld kan enkel in het geval het meer dan 4 achtereenvolgende 
lessen betreft die door de docent zijn afgemeld. Het gedeelte van de lesgeld heeft betrekking op het 
aantal achtereenvolgende gemiste lessen waarvoor restitutie wordt gevraagd.
In  het   geval  van  langdurige  ziekte  of  verhuizing  naar  een  andere  regio  van  de  cursist  kan  restitutie 
plaatsvinden  voor  de  maanden  dat  door  deze  omstandigheden  geen  lessen  gevolgd  kunnen  worden. 
Hiertoe dient een schriftelijke restitutie aanvraag te worden gedaan aan Piano  Centre met de 
daarbijhorende documenten (e.g. doktersverklaring; uitschrijvingsverklaring).  
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Voor administratiekosten wordt geen restitutie gegeven.

9. Instrumentele voorwaarden
De cursist dient de mogelijkheid te hebben de door de docent opgegeven huiswerk thuis te oefenen op 
een piano. De docent geeft u graag vrijblijvend advies over de aanschaf van een instrument.

10. Jaarprogramma's 
De jaarprogramma's waaruit gekozen kan worden staan op het inschrijfformulier.

11. Concerten/ voorspeelmiddagen
De  cursist  dient  mee  te  doen  met  door  de  docent  opgegeven  concerten  of  voorspeelmiddagen. 
Concerten en voorspeelmiddagen hebben een educatieve functie (leren spelen voor publiek) alsook een 
sociale functie (afsluiten van een jaar- of halfjaarsprogramma).  
Er zijn geen kosten verbonden voor de cursist voor deze concerten of voorspeelmiddagen en ze zijn niet 
berekend in de bedragen van de jaarprogramma's. Enkel onder bijzondere omstandigheden kan de cursist 
vrijgesteld worden van deelname aan concerten of voorspeelmiddagen. 
De concerten/ voorspeelmiddagen zijn onderdeel van het jaarprogramma.

12. Examens
De cursist dient mee te doen met door de docent opgegeven examens. Het examen vindt plaats op een 
lesdag van de cursist en is op deze wijze verrekend in de betaling van het jaarprogramma.
De docent bepaald of een cursist in een bepaalde cursusjaar examen doet of niet.

13. Portretrecht
Met  het  inschrijven  voor  een  jaarprogramma  geeft  de  cursist  (ouder/verzorger)  toestemming  video-
opnames of foto's waarop de cursist te zien of te horen is, te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient men dit schriftelijk of via de mail kenbaar te maken. In dat geval 
zullen er maatregelen getroffen worden zodat de desbetreffende cursist (ouder/verzorger) niet in beeld is.

14. Locatie
De op het aanmeldingsformulier gewenste keuze van locatie van de lessen is een voorkeur waar rekening 
mee gehouden wordt. Indien de gekozen locatie door overmacht niet mogelijk is, wordt de andere locatie 
gekozen.

15. Leermiddelen
Bladmuziek en huiswerkopdrachten worden verschaft door de docent.

16. Omgang met het instrument
De cursist wordt verwacht zorgvuldig om te gaan met het instrument van de docent.
Zorgvuldig houdt in: (a) enkel met de vingers aanraken van de toetsen; (b) enkel met muzikale bedoelingen   
aanraken  van  het  instrument  en  (c)  achter  de  piano  plaatsnemen.  De  aanwezige  ouder/verzorger  dient 
hierop toe te zien.
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Tarieven en betaalwijzen Piano-lessen bij Piano Centre
Betaalwijze jaarprogramma's

Hieronder vindt u een overzicht met de tarieven van de jaarprogramma's en individuele lessen (zie Tabel 1
en 2).

U kunt op de volgende wijzen betalen:
1. Betaal in 1x via PayPal of iDEAL  (klik op het tarief van het gewenst programma)
2. Betaal jaaprogramma's middels een betalingsregeling van 10 maanden of kwartaal (klik op het tarief

van het gewenst programma)
3. Betaal via online-banking voor individuele lessen
4. Betaal contant voor individuele lessen

Akkoord met inschrijving, contract en leveringsvoorwaarden

Door het betalen van een jaarprogramma gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden, inschrijving en
ondertekende contract.
U dient kennis te nemen van de leveringsvoorwaarden voordat u tot betaling overgaat.

Jaarprogramma's

Hieronder ziet u een overzicht van de jaarprogramma's of individuele lessen. Gebruik dit overzicht om uw
keuze te maken.
Indien u online via deze webpagina wilt betalen (e.g. Paypal, iDEAL), klikt u op de desgewenste blauwe
link.

Tabel 1. Jaarprogramma's van Piano-lessen

Naam Aantal Lessen Duur van de les Structuur Prijs per les Korting per les Berekening Tarieven

Compleet Ia 40 op jaarbasis 60 min. (1.0) 4 lessen p/m 36.00 euro 20     % 40x36.00 1440 euro

Compleet Ib 40 op jaarbasis 30 min. (1.0) 8 lessen p/m 36.00 euro 20    % 40x36.00 1440 euro

Compleet II 40 op jaarbasis 45 min. (0.75) 4 lessen p/m 28.50 euro 15,5  % 40x28.50 1140      euro

Compleet III 40 op jaarbasis 30 min. (0.5) 4 lessen p/m 21.00 euro  6.5   % 40x21.00  840 euro

Deeltijd I 20 op jaarbasis 60 min. (1.0) 2 lessen p/m 42.75 euro  5      % 20x42.75  855 euro

Deeltijd II 20 op jaarbasis 45 min. (0.75) 2 lessen p/m 32.75 euro  3      % 20x32.75  665 euro

Deeltijd III 20 op jaarbasis 30 min. (0.5) 2 lessen p/m 22.50 euro  0      % 20x22.50  450 euro
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Tabel 2. Individuele Piano-lessen

Naam Aantal Lessen Duur van de les Structuur Prijs per les Korting per les Berekening Tarieven

Indivudeel I 1 les 60 min. (1.0) vrij 45.00 euro 0% 1x45 45.00 euro

Indivudeel II 1 les 45 min. (0.75) vrij 33.75 euro 0% 0.75x45 33.75 euro

Indivudeel III 1 les 30 min. (0.5) vrij 22,59 euro 0% 0,5x45 22.50 euro

Proefles 1 les Max.1 uur 1x proefles 20.00 euro 0% n.v.t. 20.00 euro
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Voor cursisten ouder dan 21 jaar wordt 21 % BTW toegepast op de vermelde tarieven. 
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