
 
 
Inschrijving: Je kunt inschrijven als saxofoonleerling door inlevering van geheel ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier bij Jules van de Loo. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via http://www.julesvandeloo.nl 
Bij tussentijdse beëindiging geldt een opzegtermijn van één maand. Opzeggen moet altijd in overleg met 
Jules van de Loo.  
 
Plaatsing: Plaatsing gebeurt door Jules van de Loo. De inschrijving wordt definitief na inlevering van het 
inschrijfformulier en gemaakte afspraken over feitelijke lestijd/-dag.  
 
Lesjaar en vakanties: Het lesjaar start in de week van 5 september 2022 en omvat 36 lesweken. 
Herfstvakantie: 24-10-2022 t/m 30-10-2022  
Kerstvakantie: 25-12-2022 t/m 08-01-2023  
Voorjaarsvakantie: 20-02-2023 t/m 26-02-2023  
Pasen: 7-4-2023 t/m 9-4-2023 
Koningsdag: 27-4-2023 
Meivakantie: 1-5-2023 t/m 7-5-2023 
2e pinksterdag: 29-05-2023  
Reserve week voor inhaallessen: week 28 
Zomervakantie: 17-07-2023 t/m 027-08-2023  
 
 
Lesgeld en BTW: Door ouders, voogden, verzorgers of bij meerderjarigheid van de cursist zelf, is na 
plaatsing lesgeld verschuldigd aan Jules van de Loo. Het lesgeld dient in twee termijnen te worden voldaan 
(eind september en eind januari). Voor cursisten vanaf 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht. 
Vakanties, vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. Als het lesgeld niet 
tijdig is betaald, kan de saxofoonleerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Bij overschrijding van de 
uiterste betalingstermijn komen alle hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de betalingsplichtige.  
 
Ziekte of verhindering saxofoonleerling: Lessen die wegens ziekte of verhindering van de cursist uitvallen, 
worden niet ingehaald. Indien de ziekte van de cursist langer duurt dan twee aansluitende lessen, wordt 
restitutie van het lesgeld verleend vanaf de 3e uitgevallen les. De restitutie bedraagt per week 1/36ste deel 
van het lestarief per jaar. Ziekte docent: Bij ziekte van de docent wordt de saxofoonleerling (of 
ouder/verzorger) via e-mail, whats-app of telefoon geïnformeerd. Jules van de Loo streeft ernaar om de 
uitgevallen lessen door ziekte van de docent zo spoedig mogelijk in te halen. Indien dit niet mogelijk is, 
wordt restitutie verleend vanaf de derde achtereenvolgend uitgevallen les. De restitutie bedraagt per week 
1/36ste deel van het lestarief per jaar.  
 
Aanvang les: Om de les op tijd te beginnen is het voor de betreffende leerling belangrijk op tijd aanwezig te 
zijn. Kom daarom twee minuten voor aanvang van jou les binnen. Wanneer door toedoen van de leerling 
de les niet op tijd kan beginnen wordt de gemiste tijd niet ingehaald. Mocht de les door toedoen van 
docent te laat beginnen wordt de gemiste tijd ingehaald.  
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Examens: Examens en eventueel tentamens kunnen in de loop van het schooljaar worden afgenomen 
indien gewenst. Wanneer er gekozen wordt voor examens, worden deze volgens het leerlingvolgsysteem 
ingevuld. Examens en tentamens (leerlingvolgsysteem). De opleiding is ingedeeld in vier fasen (A t/m D). De 
A-fase duurt in de regel 3 jaar, de overige fasen 2 jaar. Alle fasen worden afgesloten met een diploma. Via 
het leerlingvolgsysteem worden de vorderingen van de saxofoonleerlingen in kaart gebracht. In principe 
worden jeugdige leerlingen iedere twee of drie jaar geëxamineerd. Een Hafa saxofoonexamen bestaat uit 
een theorie- en gehoorscholingsdeel en een speelexamen waarin ook auditieve opdrachten aan bod 
komen. Wanneer in een bepaald jaar de leerling kiest voor een examen wordt geadviseerd om halverwege 
het jaar een tentamen af te leggen ter voorbereiding op het examen. Er kunnen kosten verbonden zijn aan 
het afleggen van de examens. Om te voldoen aan het theorie- en gehoorscholingsdeel van het examen, 
dienen theorielessen te worden gevolgd die worden aangeboden door John Groeneveld. Kosten voor deze 
theorielessen zijn niet inbegrepen.  
 
Privacy persoonsgegevens: In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens laat Jules van de Loo 
hierbij weten dat alle gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer worden opgenomen in een privé-
bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de 
afgesloten cursusovereenkomst. Daarnaast gebruik ik deze gegevens om u informatie te verstrekken over 
de activiteiten die aan de hand van de lessen georganiseerd worden. Onder geen beding worden uw 
gegevens verstrekt aan derden.  
 
Fotografie – video: Jules van de Loo maakt vaak foto’s en/of video-opnames tijdens zijn activiteiten. Indien 
je niet zichtbaar wil zijn op dit promotiemateriaal, dan dien je dat voorafgaand aan het lesjaar kenbaar te 
maken. Beeldmateriaal wordt uitsluitend voor de lespraktijk van Jules van de Loo gebruikt. Aan dit 
materiaal kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Leermiddelen: Leermiddelen (bijv boeken) komen voor rekening van de cursist. Van de cursist wordt 
verwacht huis over een instrument te beschikken. Aansprakelijkheid: De docent is niet aansprakelijk voor 
ontvreemding of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling. Dit geldt voor alle leslocaties.  
 
Opzegging: Er geldt een opzegtermijn van vier weken. Opzeggen geschiedt aan de hand van een brief door 
de betalingsgerechtigde met daarop de dag van opzegging. Opzegbrief wordt ingeleverd aan het begin van 
een les. Vanaf die les worden er nog drie lessen gefactureerd. Alleen bij het niet toekennen van subsidie in 
rugzakjesgemeentes mag de les direct worden opgezegd zonder opzegtermijn.  
 
Slotbepaling: Jules van de Loo behoudt zich het recht voor, in bijzondere gevallen af te wijken van deze 
algemene voorwaarden. In geval van onduidelijkheid in de uitleg van de voorwaarden en in die gevallen, 
waarin niet is voorzien, beslist Jules van de Loo.  
 
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden 2022/2023 
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