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Versiedatum: 21 juli 2021 

 

Deze aanvullende voorwaarden zijn een uitbreiding op de Gitaarstarters algemene voorwaarden. De 

algemene voorwaarden staan op https://gitaarstarters.nl/algemene-voorwaarden. 

 

Gitaarstarters is gerechtigd de inhoud van deze aanvullende voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit zichtbaar worden gemaakt op de 

Gitaarstarters website middels een aangepaste versiedatum. Bij wezenlijke wijzigingen zal de 

cursist hierover ook worden geïnformeerd op zijn email-adres zoals dat bij Gitaarstarters bekend is. 

 

Lessen 

 

De lesdagen, -aanvangstijd en frequentie van de lessen wordt in overleg overeengekomen. 

 

Lessen vallen uitsluitend binnen de reguliere lestijden en lesdagen van Gitaarstarters. Deze lestijden 

en lesdagen zijn op te vragen bij Gitaarstarters. 

 

Een les kan in overleg met de cursist online of offline worden gegeven. Offline lessen vinden plaats 

bij locatie Gitaarstarters – Groenplein 8 in Haaren. 

 

Afzeggen en verzetten 

 

Lessen die door de cursist worden afgezegd, korter dan een week voorafgaand aan de les, worden in 

principe niet ingehaald. 

 

Van lessen die door de cursist tenminste een week voorafgaand aan de les afgezegd worden, kan 

worden gepoogd deze in te halen, uiterlijk binnen 10 dagen, en uitsluitend wanneer er binnen die 10 

dagen ruimte is binnen de reguliere lestijden en lesdagen van Gitaarstarters. 

 

Lessen die door Gitaarstarters afgezegd worden, alsook lessen die uitvallen als gevolg van nationale 

feestdagen, kunnen in overleg worden ingehaald. Lukt dat niet, dan kan de abonnements-contributie 

naar ratio worden gecrediteerd. 

 

Als een les eenmaal afgezegd is, dan is dat in principe definitief. Gitaarstarters kan niet garanderen 

dat het tijdvak van de les nog vrij is, mocht de cursist de les alsnog door willen laten gaan. 
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Duur van abonnement en eventuele pauzes 

 

Een privéles-abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging. 

 

Per kalenderjaar kan een abonnement op aanvraag 2x gepauzeerd worden (bijvoorbeeld voor 

vakanties). 

 

Als de duur van de pauze van een abonnement vooraf bepaald is en maximaal een maand is, dan 

kan de huidige lestijd en lesdag gereserveerd blijven voor de cursist en kunnen de lessen na de 

pauze op de oorspronkelijke lestijd en lesdag worden hervat. 

 

Als de duur van de pauze van een abonnement onbepaald is en/of de pauze langer duurt dan een 

maand, dan is er geen garantie dat er nog ruimte is in het lesschema, noch dat de oorspronkelijke 

lestijd en lesdag met het hervatten van de lessen nog beschikbaar is. 

 

Het opzeggen of pauzeren van een abonnement kan via mail, tot uiterlijk 14 dagen voor het einde 

van de abonnementsperiode. 

 

Zowel de cursist als Gitaarstarters kan het abonnement opzeggen en pauzeren. 

 

Prijzen en betaling 

 

Het abonnementsgeld wordt na de eerste betaling automatisch geïnd via automatische incasso. 

 

Gitaarstarters kan marktconforme prijsverhogingen toepassen op het abonnement. Gitaarstarters kan 

ook prijsverhogingen toepassen als correctie op inflatie of btw-verhogingen. 

 

Prijsverhogingen gaan altijd gepaard met overleg en worden per mail overeengekomen, minimaal 

een maand voordat de prijsverhoging ingaat. Als de cursist niet met de prijswijziging kan of wil 

meegaan, kan het abonnement worden beëindigd. 
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