Algemene bepalingen
voor het geven van privé-muziekonderwijs door docenten, die zijn ingeschreven als pedagoog in het Register van Nederlandse Toonkunstenaars

Artikel 1

Artikel 5

De overeenkomst wordt aangegaan tot en met het einde van het seizoen, ongeacht wanneer u met de lessen start. Het lesgeld dient per afgesproken termijn
vooruit te worden voldaan.

Lessen, welke wegens ziekte van de docent geen doorgang kunnen vinden,
zo ook bij bijzondere gebeurtenissen in eigen gezin, worden normaal doorbetaald. Bij ziekte van de docent langer dan twee weken zal getracht worden een vervanger aan te stellen.
Mocht dit niet te verwezenlijken zijn, dan is na één maand geen lesgeld
meer verschuldigd. De overeenkomst blijft wel van kracht en moet dus apart
opgezegd worden.

Artikel 2
Het seizoen loopt van september tot en met juni. Het minimum aantal lessen is 36.
De vakantie-tijden worden zoveel mogelijk geregeld overeenkomstig die van de
basis-/middelbare scholen.

Artikel 6
Artikel 3
De docent, en zo ook de leerling behouden zich het recht voor om met gegronde
redenen, of bij bijzondere gevallen de lestijden tijdelijk te veranderen; dit alles met
redelijk overleg tussen beide partijen.

Artikel 4
Wanneer de leerling om welke redenen dan ook geen gebruik maakt van een met
hem afgesproken lestijd, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte kan bij voortduring van de ziekte na één maand worden volstaan met betaling van de helft van het lesgeld.
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Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 7
Geschillen, die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de uitvoering
van deze overeenkomst, uitgezonderd die over het verschuldigd zijn van
lesgelden, zullen door arbitrage worden beslist.
De partij die arbitrage verlangt, zal daarvan onder gemotiveerde omschrijving van het verschil schriftelijk mededeling doen aan de wederpartij en
aan de directeur van de Nederlandse Toonkunstenaars Raad, Drift 23,
3512 BR Utrecht.
Deze zendt de aanvraag door naar de juridisch raadsman van die Raad,
die als arbiter in het verschil fungeert en de wederpartij gehoord, uitspraak doet als goede man naar billijkheid en daarbij de kosten der arbitrage vaststeld.
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Indien er betalingsmoeilijkheden optreden kan de docent de kantonrechter
verzoeken een gerechtelijk bevel tot betaling uit te vaardigen.

