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Algemene Voorwaarden 
 
 

1. De schoolvakanties zijn gelijk aan die van de scholen in Saint Pourçain sur Sioule. Het 
aantal wekelijkse lessen is vastgesteld op 36 per jaar. 

2. De inschrijving voor pianolessen wordt jaarlijks automatisch vernieuwd tot aan opzegging. 
Opzegging dienst schriftelijk plaats te vinden voor: 

• 1 juni voor het nieuwe schooljaar 
• 1 december voor het tweede semester 

3. Het inschrijvingsgeld dient volledig betaald te worden aan F.R. Schreuder, zelfs als de 
leerling vanaf de eerste les verstek laat gaan of gedurende het semester. F.R. Schreuder kan 
besluiten tot een gedeeltelijke teruggave of een korting indien de absentie te wijten is aan 
een reglementaire motivatie, zoals een onvoorzien vertrek uit de regio, 
familieomstandigheden, of gezondheidsproblemen die gemotiveerd moeten worden met een 
medische verklaring. 

4. De lessen worden gefactureerd per semester, of in geval van een 6-lessenkaart, per 6 lessen. 
5. De lessen worden gegeven aan het adres van F.R. Schreuder, behoudens uitzonderingen. 
6. De leerlingen dienen het voor de lessen ter beschikking gestelde instrumentarium en 

lesmateriaal met zorg te behandelen. F.R. Schreuder behoudt zich het recht voor leerlingen 
in geval van schade aansprakelijk te stellen. 

7. Door leerlingen gemiste lessen worden niet ingehaald of terug betaald. In geval van absentie 
van meer dan 4 lessen door een ongeluk of ziekte kan F.R. Schreuder besluiten tot een 
buitengewone inhaal van lessen of een gedeeltelijke teruggave van lesgeld. Echter, lessen 
die door toedoen van F.R. Schreuder niet worden gegeven, worden altijd ingehaald of, in 
geval van absentie van meer dan 4 lessen terugbetaald. 

8. F.R. Schreuder heeft geen verzekering afgesloten voor haar leerlingen, in geval van een 
ongeluk. 

9. F.R. Schreuder is niet aansprakelijk voor verlies, schade, of een ongeluk, van welke aard 
ook als men zich bevindt op het adres van F.R. Schreuder. 
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