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Algemene Voorwaarden 
Muziekschool Sennalive Produkties  

 
Organisatie 
Sennalive Produkties bestaat uit 1 docent, Stephen Huizen. Hij verzorgt alle lessen binnen de 
muziekschool. De leerling heeft, nadat het contact is gelegd, een rechtstreekse relatie met Stephen. 
Wanneer de leerling minderjarig is (jonger dan 16 jaar) zal het contact in eerste instantie met de 
ouder, voogd of wettelijk verantwoordelijke zijn. Wanneer het contact wel rechtstreeks is zal dit in 
overleg zijn met de ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger. De lessen worden gegeven in de 
muziekstudio aan de Broerstraat 15, 9901 EK in Appingedam. 
 
De studio dient betreden te worden via de vooringang, waar ook de mogelijkheid is om een korte tijd 
te wachten. Het is voor familie, vrienden of andere kennissen niet toegestaan bij de les aanwezig te 
zijn. Wordt dit wel gewenst? Dient dit altijd in overleg met Stephen te gaan.  
 
Lesjaar en schoolvakanties 
Sennalive Produkties geeft het gehele jaar door les. Ook op feestdagen en in vakanties. Indien er wel 
vakanties en/of vrije dagen gepland worden door Stephen Huizen zal dit in goed overleg afgestemd 
worden met de leerling. In de zomervakantie wordt er een aangepast rooster aangeboden. Dit kan 
dus afwijken van de vaste lesdag.  
 
Inschrijving 
Inschrijven voor lessen kan gedurende het hele jaar. Iedere geïnteresseerde heeft recht op 1 
proefles, ook wel intake genoemd. Hierbij wordt er de tijd genomen om de gang van zaken uit te 
leggen. Lesdagen worden in overleg vast gelegd. Mogelijkheid is er om flexibel lessen in te plannen, 
dit houdt in dat de dag en tijd wekelijks wordt afgestemd.  
 
Er is keuze uit 1x per week of 1x per twee weken les. De duur is 30 minuten of 45 minuten. Indien 
anders voorkeur heeft is dit af te stemmen met Stephen en dient dit op het inschrijfformulier 
genoteerd te worden.  
 
Bij Sennalive Produkties heb je de keuze uit de volgende instrumenten/lessen: gitaar (akoestisch en 
elektrisch), drums, piano, DJ, zangcoaching, percussie/djembe, producing, bas gitaar, ukelele, band 
coaching.   
 
De inschrijving dient gedaan te worden door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Deze 
ontvangt u tijdens de intake. Op het inschrijfformulier wordt tevens verzocht de automatische 
incasso in te vullen. Indien hier vanaf wordt gezien en in overleg anders wordt besloten dient dit 
tevens op het inschrijfformulier vermeld te worden.  
Bij het tekenen van het inschrijfformulier gaat de leerling en/of ouder, voogd of wettelijk 
verantwoordelijke akkoord met de algemene voorwaarden. Dit staat tevens op het inschrijfformulier 
vermeld. Daarnaast dient naast het inschrijfformulier het AVG toestemmingsformulier ingevuld te 
worden. Bij de eerstvolgende les dienen deze formulieren ingeleverd te worden, indien dit niet het 
geval is, wordt de les niet gegeven.  
 
Verzuim/annuleren les  
Indien Stephen Huizen de les annuleert: 

1. Deze les zal niet automatisch in rekening gebracht worden. De leerling behoudt het recht om 
de gemiste les op een ander tijdstip te kunnen volgen. Wanneer dit gebeurt zal de les wel 
automatisch in rekening gebracht worden. Dit in overleg met Stephen Huizen.  
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Indien de leerling de les annuleert: 

1. Meer dan 24 uur van tevoren: de les wordt in rekening gebracht maar de leerling behoudt de 
mogelijkheid deze in diezelfde maand op een ander moment in te halen.  

2. Minder dan 24 uur van tevoren: de les wordt in rekening gebracht, de leerling heeft de 
mogelijkheid deze in te halen in diezelfde week. Indien dit niet mogelijk is kan alleen in 
overeenstemming met Stephen Huizen besloten worden dat hij een week erna ingehaald 
mag worden. Mocht de agenda het in diezelfde week of de volgende week niet toelaten dan 
vervalt hiermee de mogelijkheid om de les in te kunnen halen.  

 
Afmelding voor een les gaat altijd via de Whats App. Is dit niet mogelijk dan per mail.  
 
Betaling verschuldigde bedragen 
Het verschuldigde lesgeld wordt maandelijks door middel van automatische incasso afgeschreven 
van uw rekening. Het wordt bedrag wordt tussen iedere 30e van de maand en de 5e van de nieuwe 
maand van uw rekening afgeschreven.  
 
Betalingsverplichting 
Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Sennalive Produkties zich het 
recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. De betalingen zullen echter 
verschuldigd blijven, ook als de leerling wegens schorsing geen les heeft. Als er om welke reden dan 
ook geen lesgeld afgeschreven kan worden van uw rekening, ontvangt u via email een factuur met 
het te betalen bedrag. Indien ook deze niet wordt betaald, zal er na de eerste herinnering 7,50 euro 
administratiekosten in rekening gebracht. Mocht aan bovenstaand geen gehoord gegeven worden, 
zal de vordering uit handen gegeven worden aan een incassobureau. De eventuele incassokosten 
komen voor rekening van de betalingsplichtige. Iedere student is verplicht te betalen. 
 
Opzegging 
Opzeggen dient u schriftelijk te doen via de mail 1 maand van te voren.  
 
Prijzen/ tarieven 
De prijzen/ tarieven voor de cursussen worden jaarlijks per januari vastgesteld en gelden voor de 
duur van het geheel jaar. Deze kunnen jaarlijks worden herzien. Indien deze wijzigen krijgt u hier 
tijdig bericht over. 
 
Tarieven 01-10-2021: 
 

Lestijd Tarief 1x per week Tarief 1x in de 2 weken 

30 minuten 26,50 euro 27,50 

45 minuten 29,75 euro 31,50 
 
 
Aansprakelijkheid 
Sennalive Produkties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten die de leerlingen en/of personen 
die met student mee zijn maken. Denk hierbij aan letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de 
lessen alsmede de ruimtes in en om het gebouw. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin de 
wettelijke aansprakelijkheid van Sennalive Produkties is vastgesteld. 
 
Tijdens de lessen kunnen de leerlingen spelen op instrumenten van Sennalive Produkties. Indien om 
welke reden vernieling en/of schade wordt aangebracht aan het instrument en/of het apparatuur in 
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de studio, wordt de leerling hiervoor aansprakelijk gesteld. Het gaat hier ook om eventuele 
bezoekers die een relatie hebben tot de leerling. Eventuele kosten dient de leerling zelf te 
vergoeden.  
 
Privacy & AVG 
SennaLive Producties heeft een AVG protocol welke op de website staat. Indien gewenst kunt u deze 
ook in de studio inzien. Hierin staat precies beschreven hoe erom wordt gegaan met uw 
persoonsgegevens, media, social media en wat uw rechten hierin zijn. Alvorens u een les 
overeenkomst aangaat dient u tevens het AVG toestemmingsformulier in te vullen en te 
ondertekenen.  
 
Lesgelden en algemene voorwaarden 
Sennalive Produkties behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen en 
lesgelden te verhogen. Verhoging van lesgelden wordt minimaal 1 maand voorafgaand aan de 
verhoging per mail aangekondigd. Bij aanmelding verklaart men akkoord te gaan met de Algemene 
Voorwaarden van Sennlive Produkties. 
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