
ALGEMENE VOORWAARDEN	
 
1. Muzieklessen	
Instrumentale en zanglessen zijn mogelijk vanaf ongeveer 7 jaar of in overleg met de docent. Children 
are Composers is mogelijk vanaf 4 jaar. 
 
De lessen (30 minuten) worden wekelijks gegeven en vinden plaats op een van tevoren afgesproken 
vaste dag en tijdstip. Voor uitzonderingen zoals om de week lessen of langere lessen kunnen 
leskaarten voor worden aangeschaft.	
 
De lessen vinden plaats op het bezoekadres: 	
 
Ouders wachten in de wachtruimte of elders. 
 
2. Lesmogelijkheden.	
Er zijn verschillende soorten lesmogelijkheden. Hieronder staan deze weergegeven en de daarbij 
horende prijzen voor het schooljaar 2021 - 2022.	
 
Er worden minimaal 38 lessen met een wekelijkse frequentie gegeven in een lopend schooljaar. 
Vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan de basisschoolvakanties.	
 	
Onderstaande tarieven zijn tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop dit tarief. 

	
• Toelichting privélessen: 

De docent bepaald de lesdag en lestijd in overleg met de deelnemer. Voor zover mogelijk wordt er 
rekening gehouden met schooltijden en andere verplichtingen van de deelnemer. Eventuele voorkeuren 
dienen bij aanmelding te worden aangegeven.  
 
Aanmelden voor meerdere instrumenten is mogelijk. Ook de combinatie van privélessen en daarnaast 
een leskaart voor bijvoorbeeld een kortlopende cursus, groepslessen of andere instrument is mogelijk.  
 

• Toelichting leskaarten: 
Een leskaart voor tweewekelijkse lessen is maximaal 6 maanden geldig. Uitzonderingen worden 
besproken met de docent.  
 
De proefleskaart is 1 maand geldig vanaf de eerste les.  
 

• Toelichting groepslessen: 
Groepslessen vinden plaats op van tevoren geplande tijden. Leeftijdsgroepen worden gemaakt aan de 
hand van de inschrijvingen en de beschikbaarheid van de docent. 

- Groepslessen aanbod: ukelele en gitaar, kinderen en volwassenen.  
- De lessen zijn in blokken van 10 weken verdeeld over het schooljaar. Jaarplanning verderop 

voor de exacte data. Ook de planning zal later worden gemaakt. 
- Schaf voor deze optie een leskaart groepslessen aan.	

 
 
 
 
 

Lesmogelijkheden:	 Tijd in minuten	 Prijs per kaart (8 lessen)	
Privélessen (aanbevolen):	 30 minuten/week	 €703,00/jaar, maandelijks 

gefactureerd verdeeld over 12 
maanden.	

Leskaart om de week (30 minuten): 	 30 minuten/om de week 6 lessen: €111,00 
Leskaart om de week:	 60 minuten	 6 lessen: €222,00	
Leskaart: proeflessen 	 30 minuten  2 lessen: €37,00  

Groepslessen:	
Minimaal 5, maximaal 8 deelnemers.	

45 minuten/vaste planning	 € 135,00	
 

Children are Composers: minimaal 
5, maximaal 8 deelnemers.	

45 minuten/vaste planning 
 
 

€ 135,00	
 

KidsKoor SING! Vallekeberg 40 minuten/vaste planning	 € 85,00 	



• Toelichting Children are Composers: 
Children are Composers* is een methode waarmee jonge deelnemers alle aspecten van muziek, 
spelenderwijs aangeleerd krijgen.  

- Groepslessen vinden plaats op van tevoren geplande tijden. Alle leeftijden door elkaar, 4 t/m 7 
jaar. Kinderen van 3 jaar kunnen privélessen plannen.  

- De lessen zijn in blokken van 10 weken verdeeld over het schooljaar. Jaarplanning verderop 
voor de exacte data. De lessen vinden plaatst van 13:00 tot 13:45 en volgen een vast 
programma.  

- 1 oktober start een groep, vervolgens 14 januari voor nieuwe leerlingen. Later instromen is 
beperkt mogelijk.  

- Schaf voor deze optie een leskaart Children are Composers aan.  
 

*zie website www.childrenarecomposers.com voor uitgebreide informatie over de methode. 	
 

• Toelichting KidsKoor Sing! Vallekeberg:  
Het kinderkoor bestaat uit 2 groepen.  

- Sing1: deze groep is vooral bedoeld voor de jongste (ongeveer 5 t/m 8 jaar) kinderen die vooral 
willen uitproberen of samen zingen leuk is. De lessen zijn gevuld met leerzame liedjes en 
muzikale spellen. 	

- Sing2: is bedoeld voor kinderen die al wat verder zijn. Er wordt al wat serieuzer gewerkt aan 
meerstemmigheid en techniek. Nog steeds spelenderwijs, maar wel met moeilijker materiaal. 	

 
De 2 groepen repeteren op dezelfde tijd zodat er nauw contact is tussen de 2 groepen en met 
regelmaat zullen we gezamenlijk optredens voorbereiden.  
 

• Proeflessen:  
Het is mogelijk om 2 lessen vrijblijvend uit te proberen. 

- Schaf voor deze optie een leskaart proeflessen aan.  
 
Ook kunnen nieuwe leerlingen kennismaken met onze muziekschool tijdens bijzondere activiteiten 
zoals de open dag, kijklessen, kortlopende cursussen en workshops. 
 
3. Facturering. 
Bij wekelijkse lessen van 30 minuten wordt een vast bedrag per maand gefactureerd, vanaf de 
startdatum van de lessen tot aan het eind van de zomervakantie, dus ook tijdens de vakantie. De 
bedragen worden gebaseerd op €18,50 per les 
 
Er worden minimaal 38 lessen met een wekelijkse frequentie gegeven in een lopend schooljaar (vanaf 
de start van het schooljaar). Vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan de basisschoolvakanties, dan zijn 
er geen lessen. 
 
Bij later instromen wordt het maandbedrag aangepast, naar rato. Zie tarieven jaaroverzicht.  
Bij eerder uitschrijven zal er een naheffing volgen.  
 
4. Betaling:  
De betaling kan worden voldaan met de gegevens op de factuur via mail of een betaallink. De factuur 
heeft een betaaltermijn van 10 dagen.	
	
Bij het uitblijven van de betaling binnen 20 dagen na de factureringsdatum worden de lessen stopgezet.	
 

• Leskaarten betaling: 
Bij aanschaf van een leskaart volgt een factuur via mail. 
Wanneer een leskaart gefactureerd is en vervolgens wordt geannuleerd, zonder dat dit eerder werd 
aangegeven door de leerling of de ouder, zal 50% van het eerder gefactureerde bedrag in rekening 
worden gebracht door middel van een nieuwe factuur. De eerder uitgeschreven factuur wordt 
gecrediteerd. Het alsnog afmaken van de nieuwe leskaart is uiteraard mogelijk.	
 
DjoolMusic heeft het recht de lessen op elk moment te beëindigen. Het resterende bedrag op de 
leskaart wordt naar rato gerestitueerd. 	
 
 
 
 
 



5. Afmelden. 
• Wekelijkse leerlingen:  

Afmelden van de leerling dient minimaal 6 klokuren voor aanvang van de les te zijn gebeurd bij de 
eigen docent.  

- Afmelding telefonisch of via WhatsApp. Bij ziekte of verhindering van de leerling vervalt de les. 
- Bij ziekte of verhindering van de docent wordt de les ingehaald (bijvoorbeeld tijdens de 

activiteitenweken) of er wordt gezocht naar een vervanger. 	
 

• Leskaarten: 
Bij geen of te late afmelding (24 uur voor aanvang) van de deelnemer, wordt de les als gegeven 
aangemerkt. Uitzonderingen worden besproken met de docent.  
 
6. Privacy beleid en gebruik beeldmaterialen.	
Zodra je inschrijft bij DjoolMusic ga je akkoord met het bijgeleverde privacy beleid en kun je aangeven 
wat je toestaat als het gaat over het gebruik van beeldmaterialen.	
Alle wensen m.b.t. muzieklessen zijn bespreekbaar.	
 
7. Tarvieven jaaroverzicht. 
Tarieven wekelijkse lessen van 30 minuten: 
 

Omschrijving: Bedrag/les: Lessen tot einde lesjaar: Totaal: Facturatie per maand: Te factureren maanden: 
lesweek  €18,50  38  €   703,00   €58,58  12 
lesweek  €18,50  37  €   684,50   €57,04   
lesweek  €18,50  36  €   666,00   €55,50   
lesweek  €18,50  35  €   647,50   €53,96   
lesweek  €18,50  34  €   629,00   €57,18  11 
lesweek  €18,50  33  €   610,50   €55,50   
lesweek  €18,50  32  €   592,00   €53,82   
Vakantie    €   573,50   €52,14   
lesweek  €18,50  31  €   573,50   €57,35  10 
lesweek  €18,50  30  €   555,00   €55,50   
lesweek  €18,50  29  €   536,50   €53,65   
lesweek  €18,50  28  €   518,00   €51,80   
lesweek  €18,50  27  €   499,50   €49,95   
lesweek  €18,50  26  €   481,00   €53,44  9 
lesweek  €18,50  25  €   462,50   €51,39   
lesweek  €18,50  24  €   444,00   €49,33   
Vakantie    €   425,50   €47,28   
Vakantie    €   425,50   €53,19  8 
lesweek  €18,50  23  €   425,50   €53,19   
lesweek  €18,50  22  €   407,00   €50,88   
lesweek  €18,50  21  €   388,50   €48,56   
lesweek  €18,50  20  €   370,00   €46,25   
lesweek  €18,50  19  €   351,50   €50,21  7 
lesweek  €18,50  18  €   333,00   €47,57   
lesweek  €18,50  17  €   314,50   €44,93   
Vakantie    €   296,00   €42,29   
lesweek  €18,50  16  €   296,00   €49,33  6 
lesweek  €18,50  15  €   277,50   €46,25   
lesweek  €18,50  14  €   259,00   €43,17   
lesweek  €18,50  13  €   240,50   €40,08   
lesweek  €18,50  12  €   222,00   €44,40  5 
lesweek  €18,50  11  €   203,50   €40,70   
Activiteitenweek    €   185,00   €37,00   
Vakantie    €   185,00   € 37,00   
Vakantie    €   185,00   €46,25  4 
lesweek  €18,50  10  €   185,00   €46,25   
lesweek  €18,50  9  €   166,50   €41,63   
lesweek  €18,50  8  €   148,00   €37,00   
lesweek  €18,50  7  €   129,50   €32,38   
lesweek  €18,50  6  €   111,00   €37,00  3 
lesweek  €18,50  5  €     92,50   €30,83   
lesweek  €18,50  4  €     74,00   €24,67   
lesweek  €18,50  3  €     55,50   €18,50   
lesweek  €18,50  2  €     37,00   €18,50  2 
lesweek  €18,50  1  €     18,50   €9,25   
Activiteitenweek  0  €            -      
Vakantie    €            -      
Vakantie    €            -     1 
Vakantie    €            -      
Vakantie    €            -      
Vakantie    €            -      
Vakantie    €            -      

 



8. Jaarplanning groepslessen: Children are Composers en KidsKoor SING! Vallekeberg 
De instrumentale groepslessen ontbreken nog in dit schrijven en worden met de desbetreffende docent 
afgesproken. 

Planning: Children are Composers groep 1 (heel schooljaar) 
Start datum: Vrijdag 1 oktober 2021 
Lesdag: Vrijdagen 
Lestijd: 13:00 tot 13:45 
Instromen mogelijk tot: Vrijdag 22 oktober 2021 
Nodige lesmaterialen: Children are Composers boek en muziekvissen €35,- eenmalig (aanschaffen bij 

eerste les) 
Docent:  Joëlle Savelkoul 

 
Blok 1: Blok 2: dezelfde groep Blok 3: dezelfde groep 
1 oktober 14 januari 13 mei 
8 oktober 21 januari  20 mei 
15 oktober 28 januari 27 mei 
22 oktober 4 februari 3 juni 
5 november 11 februari 10 juni 
12 november 18 februari 17 juni 
19 november 25 februari 24 juni 
26 november 11 maart 1 juli 
10 december 18 maart 8 juli 
17 december 25 maart 15 juli 

 
Planning: Children are Composers groep 2 (half schooljaar) 

Start datum: Vrijdag 14 januari 2022 
Lesdag: Vrijdagen 
Lestijd: 14:00 tot 14:45 
Instromen mogelijk tot: Vrijdag 28 januari 2022  
Nodige lesmaterialen: Children are Composers boek en muziekvissen €35,- eenmalig (aanschaffen bij 

eerste les) 
Docent:  Joëlle Savelkoul 

 
Blok 2: dezelfde groep Blok 3: dezelfde groep 
14 januari 13 mei 
21 januari  20 mei 
28 januari 27 mei 
4 februari 3 juni 
11 februari 10 juni 
18 februari 17 juni 
25 februari 24 juni 
11 maart 1 juli 
18 maart 8 juli 
25 maart 15 juli 

 
Planning: KidsKoor SING! Vallekeberg  

Start datum: Zaterdag 25 september 2021 
Lesdag: Zaterdagen 
Lestijd: 12:00 tot 12:40 (beide groepen) 
Instromen mogelijk tot: Elk moment  
Nodige lesmaterialen: Mapje voor teksten, flesje water 
Docent:  Joëlle Savelkoul (SING2) en Simone Thijssen (SING2) 

 
2021 2022 
25 sept 15 jan 
2 okt 5 feb 
9 okt: kijkles voor nieuwe leden en optreden in Vilt 19 feb 
16 okt 12 maart 
6 nov 26 maart 
20 nov 9 april 
27 nov 23 april 
11 dec 14 mei 
Zondag 12 dec OPTREDEN KCR, info volgt 28 mei 
18 dec 11 juni 
Zondag 19 dec KERSTTOUR, info volgt	 25 juni 
 9 juli 
 16 juli 

 
*Er kunnen nog altijd optredens of extra repetities tussendoor komen.  
 



PRIVACYBELEID VAN DJOOLMUSIC	
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die DjoolMusic vanaf heden verwerkt van 
haar leerlingen, ouders van leerlingen en overige klanten.	

Indien je gebruikt maakt van diensten geleverd door DjoolMusic of om een andere reden 
persoonsgegevens aan DjoolMusic verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je 
persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. 
Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen.	
 
1. Verantwoordelijke  
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 
DjoolMusic, Thibalstraat 10, 6301CN, Valkenburg,	
KvK nummer: 64197859. Contactpersoon Joëlle Savelkoul is bereikbaar	

via 06 43 74 23 10 en info@djool.nl 
 
2. Welke gegevens verwerkt DjoolMusic en voor welk doel: 
2.1 Als je gebruikt maakt van diensten geleverd door DjoolMusic worden de volgende gegevens 
verwerkt: 
            a) voor- en achternaam, geboortedatum. 
            b) adresgegevens. 
            c) telefoonnummer, e-mailadres. 
 
2.2 DjoolMusic verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:	
a) je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contacten over de te volgen 
lessen, de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van andere instanties, 
voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou 
verkregen informatie,  
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van 
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van DjoolMusic. 
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te 
wikkelen middels facturering. Het bankrekeningnummer wordt niet verder verwerkt binnen DjoolMusic, 
maar wordt indirect verkregen middels de betaling van de factuur. 
	
2.3 je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt 
om je te vragen naar je ervaringen met DjoolMusic en je te informeren over de  ontwikkelingen van 
DjoolMusic.	
DjoolMusic gebruikt je naam en e-mailadres om je haar eventuele e-mail nieuwsbrief met informatie 
over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over	
het lidmaatschap van DjoolMusic te informeren. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk 
door DjoolMusic hiervan op de hoogte te brengen.	
 
2.4. Als de cursist les gaat volgen bij een van de DjoolMusic teamleden zullen zij in het bezit komen 
van de voor en achternaam, telefoonnummer en het e-mailadres. Zij zullen hier zorgvuldig mee om 
gaan en deze gegevens alleen gebruiken om te contacteren over de te volgen lessen.	
 
3. Bewaartermijnen	
DjoolMusic verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot 
maximaal 5 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.	
 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers	
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DjoolMusic passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen.	
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DjoolMusic gebruik van diensten van 

derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker heeft DjoolMusic een bewerkersovereenkomst.	
4.3  Intern zijn alle persoonsgegevens beschermd opgeslagen op speciaal aangeschafte hardware 

die de veiligheid garanderen en achter slot en grendel worden bewaard.	
 
 
 
 



 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten	
5.1 Door een e-mail te sturen naar DjoolMusic kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens 

in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DjoolMusic zal je verzoek in behandeling 
nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren	

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen.	

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop DjoolMusic je persoonsgegevens verwerkt of je 
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen.	

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan 
DjoolMusic, info@djool.nl	

 
6. Wijzigingen	
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en e-mail bekend 
gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL 
Valkenburg aan de Geul, 3 september 2021 
 
Binnen DjoolMusic laat ik met beeldmaterialen (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. 
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens concerten, 
workshops en lessen. Ook jijzelf of jullie zoon/dochter, of projectdeelnemers kan/kunnen op dit 
beeldmateriaal te zien zijn.  
 
DjoolMusic gaat zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Er worden geen beeldmaterialen geplaatst, 
waardoor leerlingen/klanten schade kunnen ondervinden en bij foto’s en video’s noem ik geen namen 
van bijv. Leerlingen of projectdeelnemers.  
 
Daarnaast ben ik vanuit de wetgeving verplicht om jullie toestemming te vragen voor het gebruik van 
beeldmateriaal van de leerling/projectdeelnemer als hij/zij jonger is dan 16 jaar. 
Leerlingen/projectdeelnemers van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven. 
 
Voor ouders van zangleerlingen is het goed om het geven van toestemming samen met de leerling te 
bespreken. Als de keuze thuis besproken wordt, dan weten de jongere leerlingen zelf waarom het 
gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag.  
 
Jullie toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door mij, of in opdracht van mij wordt gemaakt. 
Het kan voorkomen dat andere ouders of bijv. publiek foto’s maken tijdens activiteiten van DjoolMusic. 
Helaas heb ik daar geen invloed op, maar vertrouw ik erop dat bovengenoemden ook terughoudend 
zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet. 
 
Met deze brief vraag ik jullie aan te geven waarvoor DjoolMusic beeldmateriaal mag gebruiken. 
Op het toestemmingsformulier kunnen jullie zien voor welk doel de verschillende opties 
gebruikt worden.  
 
Jullie mogen natuurlijk altijd de gegeven toestemming intrekken. Ook mogen jullie op een later moment 
alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van gebruikt en gedeeld 
worden. 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, namens DjoolMusic en teamleden, 
 
 
 
 
Joëlle Savelkoul  
 
Hieronder kunt u de wensen aanvinken m.b.t. het gebruik van beeldmaterialen zoals uitgelegd in de 
bijgeleverde brief hierover. 
 
Beeldmateriaal mag door 
DjoolMusic gebruikt worden: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen: 

☐ in gedrukte informatie 
brochures, posters, banners: 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over 
de muziekonderwijs mogelijkheden. 
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van 
DjoolMusic.  

☐ op de openbare website 
van DjoolMusic:  

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) leerlingen over 
DjoolMusic, het gegeven en te volgen muziekonderwijs en diverse 
activiteiten zoals concerten, workshops, etc.  

☐ op social media accounts 
van DjoolMusic (Facebook, 
Youtube, Instagram)  
 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals concerten) en 
ontwikkelingen binnen DjoolMusic.  
Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven 
muziekonderwijs, concert mogelijkheden en overige diensten van 
DjoolMusic. 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 
 
 
 



INSCHRIJFFORMULIER:  
 
Door dit formulier te ondertekenen is de inschrijving voor de lessen of eventuele wachtlijst voltooid.  
Bij start van de lessen zal er spoedig een plek in het rooster gesproken worden en beginnen de lessen.  
Bij plaatsing op de wachtlijst ontvangt u hierover een bevestiging.  
 
Ook verklaart u op de hoogte te zijn van de bijgeleverd ‘algemene voorwaarden’, het bijgeleverde 
‘privacy beleid’ en heeft u het formulier ‘toestemming beeldmaterialen’ gelezen en eventueel 
ondertekend. 
 
 

Datum:     .............................................................................. 

 

Naam leerling/klant:   .............................................................................. 

 

Schrijft in voor:   

� Privélessen – 30 minuten – zang (eventueel met begeleidingsinstrument) 

� Leskaart om de week (30 minuten) 

� Leskaart om de week (60 minuten) 

� Leskaart: proeflessen (30 minuten, 2 lessen) 

� Children are Composers 

� KidsKoor SING! Vallekeberg 
 

Adresgegevens:    .............................................................................. 

Best bereikbare telefoonnummer(s):           ..............................................................................  

Best bereikbare mailadres:              .............................................................................. 

 

Geboortedatum:    ..............................................................................  
 
 
Handtekening ouder/verzorger/leerling (indien ouder dan 16 jaar):  
 

 
 
 
.............................................................................. 

 
	


