
Hardenberg, seizoen 2021/2022 

Geachte belangstellende, 

U hebt informatie gevraagd over eventuele lessen op drums of melodisch slagwerk. 
In de bijlagen vind u de algemene voorwaarden, een aanmeldingsformulier en een 
prijzenoverzicht van het komende seizoen. 

Zodra wij van u bericht hebben dat u graag les van ons wilt ontvangen dan is er een 
proefles mogelijk. Dit wordt dan met u overlegt. Weet u zeker dat u les wilt ontvangen 
dan kunt u direct het aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier is voor ons de eerste 
definitieve plaatsing op de wachtlijst. Alle nieuwe leerlingen die zich aanmelden komen 
op de wachtlijst, en worden zodra het seizoen begint ingepland na de reeds in les zijnde 
leerlingen. Het kan dus zijn dat wij nog niet alle nieuwe leerlingen in september kunnen 
plaatsen. Wij proberen dit wel zo snel mogelijk na aanmelding te doen. 

Mocht er na de proefles geen interesse meer zijn hebben wij graag dat u dit meld. Wij 
begrijpen heel goed dat sommige leerlingen nog niet zo zeker zijn van de keus van het 
instrument dat ze willen bespelen. Dus is het goed mogelijk dat de proefles net de 
doorslag van een beslissing kan geven. 

Zoals u ook in de algemene voorwaarden kunt lezen tekent u voor een heel seizoen les. 
Het is dus niet mogelijk om halverwege het jaar op te zeggen. 

Het is niet bij start van de lessen noodzakelijk om zelf thuis een instrument te hebben. 
Het is meestal praktischer om dit met de docent te overleggen. Hij kan u ook informeren 
over wat wel of niet geschikt is. Natuurlijk beslist u hier zelf over. Uit ervaring weten wij 
dat sommigen teleurgesteld zijn over datgene wat zij hebben aangeschaft, omdat de 
gemaakte keus niet overeenkomt met het soort muziek dat hij/zij willen spelen. 
Ook de lesmaterialen zijn in overleg met de docent. 

Wij hopen u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan 
mag u die altijd stellen. 

Met vriendelijke groet, 

Gretha Zweers, 
administratie Drum & Slagwerkschool Erik 

e-mail: admin@drumschoolerik.nl 
Tel: 0523-271912 (woensdagavond en vrijdag ochtend) 

mailto:admin@drumschoolerik.nl


Aanmeldingsformulier 

Naam:   Wettelijke vertegenwoordiger van :    

Naam leerling:    _ 

Adres :    

Pc & Woonpl.   

Telefoon :   

Mobiel :   

E- mail:   

Geb. Datum :   

Muziekervaring :   

Voorkeur Lesdag:    
(Niet alle dagen worden lessen verzorgd, we doen onze uiterste best om dit naar ieders wens 
in te vullen). 

Aantal lesminuten per week : 20 

Ondergetekende verklaart tevens op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en 
bepalingen van de Drum & Slagwerkschool Erik.* 

Datum :   

Handtekening :   

Stuur dit formulier op naar:   Drum & Slagwerkschool Erik 
Alberthus Risaeusstraat 2 
7772 AV Hardenberg 

* Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn bij het aanmeldingsformulier verstrekt. 



Hardenberg, seizoen 2021/2022 

PRIJZEN OVERZICHT 

Voor het nieuwe seizoen ingaande op  1 september 2021 gelden de volgende prijzen: 

Prijzen zijn allemaal inclusief BTW. 

Nog Belangrijk: 
De prijzen van leerlingen die ouder zijn dan 21 jaar zijn hoger, omdat wij hier BTW voor zijn 
verschuldigd. De prijzen zijn berekend op basis van 21% BTW. Wanneer de regering een 
ander BTW tarief hanteert dan zullen deze prijzen hierop aangepast worden. 
Wij rekenen af per maand en sturen hiervoor een incasso machtiging ter ondertekening deze 
zal rond de 25ste van iedere maand worden geïnd. 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de administratie van Drum & Slagwerkschool Erik. 
Telefonisch bereikbaar op vrijdagochtend en woensdagavond 0523-271912 
Per mail: admin@drumschoolerik.nl 

Lesduur lesweken leeftijd jaarprijs maandprijs

20 minuten 36-40 Jonger dan 21 
jaar

€ 555,- € 46,25

20 minuten 36-40 21 jaar of ouder € 671,55 € 55,96

mailto:admin@drumschoolerik.nl


Seizoen 2021/ 2022 

Algemene voorwaarden 
Wij zijn lid van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, de NTB, en werken volgens deze richtlijnen 

Inschrijvingen & Afmeldingen 
• De leerling schrijft zich in doormiddel van een ondertekend aanmeldingsformulier. 
• De leerling meld zich af doormiddel van een ondertekend afmeldingsformulier. U ontvangt van uw opzegging 

altijd een schriftelijke bevestiging. 
• Indien de leerling minderjarig is, dient het aanmeldingsformulier ondertekent worden door de ouders/verzorgers. 
• De leerling schrijft zich in voor een lesseizoen dat loopt van 1 september t/m 31 augustus daaropvolgend jaar. 
• Het inschrijven is eenmalig en wordt zonder tijdige opzegging steeds automatisch met een lesseizoen verlengd. 
• Als een leerling zich in de loop van het lesseizoen inschrijft (in ieder geval na 1 september), worden de maanden waarin tot op 

dat moment geen lessen gevolgd zijn niet in rekening gebracht. 
• Wil de leerling in het volgende seizoen de lessen niet voortzetten, dan dient de afmelding uiterlijk 1 juni binnen te zijn. Dit dient 

schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie van Drum & Slagwerkschool Erik doormiddel van een ondertekend 
afmeldingsformulier. (admin@drumschoolerik.nl) U ontvangt van uw 
opzegging altijd een schriftelijke/ digitale bevestiging. 

• Leerlingen van muziekverenigingen worden door de muziekvereniging aan en afgemeld. Dit kan per e-mail of  schriftelijk. 

Lesuitval 
•    Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode 

tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuim-periode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het 
lesgeld verschuldigd over de lessen die verzuimd worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een 
aaneengesloten verzuim-periode is geen lesgeld meer verschuldigd. U dient zo spoedig mogelijk te melden dat het om een 
verwachte langere verzuim-periode gaat. 

• In overige bijzondere gevallen bij afwezigheid van de leerling, kan gekeken worden naar teruggaaf mogelijkheden van een deel 
van het lesgeld. Dit moet zo spoedig mogelijk schriftelijk aangevraagd worden met redenen.(per post of  e-mail) 

•  Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken lestijd, is hiervoor wel het lesgeld verschuldigd. 
• Afgemelde lessen vanuit de leerling kunnen in principe niet worden ingehaald. 
• Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen 

doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten 
verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd. 

• Afgemelde lessen vanuit de docent die anders zijn dan arbeidsongeschiktheid worden in overleg en indien 
mogelijk met de leerling op een ander tijdstip ingehaald. 

Duur van de lessen, lesgeld en betaling 
• Elke les heeft een duur van 20 minuten, tenzij dit anders is overeengekomen in de aanmeldingsafspraken. 
• De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het voortgezet onderwijs in de plaats waar de lessen 

worden gegeven. Per seizoen worden in ieder geval 36 lessen gegeven. 
• Voor lessen op locatie bij verenigingen wordt een reiskostenvergoeding per km. berekend. 
• Lesgeld wordt per seizoen vastgesteld en gefactureerd in 12 maandelijkse termijnen. Indien er een toestemming 

tot machtiging is gegeven door middel van een getekend machtigingsformulier wordt dit bedrag iedere maand 
afgeschreven. 

• Voor aankoop van andere zaken als instrumenten, accessoires, composities, workshops of huur, wordt een 
factuur gestuurd. Deze dient binnen de gestelde voorwaarden op de factuur vermeld voldaan te worden. Bij 
overschrijding hiervan kunnen extra administratiekosten in rekening gebracht worden. 

• Betalingsachterstand bij lesgeld of overige zaken kan gevolgen hebben voor het doorgang vinden van de 
muzieklessen. Bij inschakeling van een incassobureau worden alle bijkomende kosten op de klant verhaald. 

Kortingen 
•   Muziekverenigingen krijgen voor hun aangemelde leerlingen een korting die is vastgesteld voor het begin van 

het nieuwe seizoen. Hierover krijgen zij schriftelijk bericht. 



Afmeldingsformulier 

Naam:   Wettelijke vertegenwoordiger van:    

Naam leerling:    

Adres :    

Pc & Woonpl.    

Geb. Datum :   

Reden van afmelding:   

Ondergetekende verklaart tevens op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en 

bepalingen van de Drum & Slagwerkschool Erik. 

Datum :   Handtekening:   

Stuur dit formulier op naar: Drum & Slagwerkschool Erik 
Alberthus Risaeusstraat 2 

7772 AV Hardenberg 



Mach%gingsformulier  

voor (doorlopende) automa%sche incasso 

1. Gegevens opdrachtgever 

1a.)  Naam:    ...................................................................................................... 

1b.)  Adres: ..................................................................................................... 

1c.)  Postcode:  ......................................1d.) Plaats: ................................................. 

1e.) IBANnummer af te schrijven bedrag : 

2. gegevens incassant 

2a.)  Naam/ID: Drum & Slagwerkschool Erik (NL70 INGB 0002 4183 28) 

2b.)  Adres:        Alberthus Risaeusstraat 2 

2c.)  Postcode:       7772 AV 

2d.)  Plaats:           Hardenberg 

2e.)  Bedrag:         Het (vaste termijn) bedrag volgens factuur  

2f.)  Reden afschrijving:   lesgelden en/of geleverde diensten. 

2g.)  Het bedrag wordt afgeschreven:  rond de 26
ste 

van iedere maand. 

3. ondertekening opdrachtgever 

3a.) Datum: ............................................................................................. 

3b.) Plaats: .............................................................................................. 

3c.)  Handtekening: ............................................................................................ 

Met het ondertekenen van dit machSgingsformulier geeT de opdrachtgever toestemming om eenmalig/doorlopend een 
bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven. 

Belangrijk voor u: 

- U machSgt Drum & Slagwerkschool om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machSging schriftelijk intrekt 
- U kunt een uitgevoerde incasso zelf terug laten boeken bij de bank binnen de termijn van 56 dagen, zonder opgaaf van reden. 

Hiermee vervalt de betalingsverplichSng niet. 
- Het bedrag wordt rond de 26ste van de maand afgeschreven 
- Met het ondertekenen van de machSging gaat u akkoord met de regels van het machSgen.


