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Cursusduur, betaling en opzegging 
• Een cursusseizoen loopt van september tot en met augustus van het 
daaropvolgende kalenderjaar. 
• Ee cursusseizoen bestaat uit minimaal 38 lesdagen. 
• Instromen gedurende het seizoen is mogelijk, de cursusprijs wordt hierop 
aangepast. 
• De betaling van het cursusgeld zal in overleg met de docent door de leerling of, 
in geval de leerling de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, door zijn of 
haar wettelijke vertegenwoordiger maandelijks, driemaandelijks dan wel 
eenmalig plaatsvinden.  
• Indien voor eenmalige dan wel driemaandelijkse betaling wordt gekozen dan 
dient het cursusgeld uiterlijk op de betreffende factuur vermelde datum te zijn 
betaald.  
• Indien voor maandelijkse betaling van het cursusgeld wordt gekozen, dan dient 
het  
maandbedrag vóór de derde lesdag van de betreffende les-maand te worden 
betaald. 
• Indien het cursusgeld niet voor de afgesproken datum is betaald dan heeft de 
docent het recht om de lessen tijdelijk dan wel definitief stop te zetten. Wanneer 
dit geval zich voordoet dan heeft dat geen effect op toekomstige 
betalingsverplichtingen van de leerling dan wel zijn of haar wettelijke 
vertegenwoordiger.  
• Voor iedere cursus geldt een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging dient 
schriftelijk te gebeuren.  
 
Vakanties en feestdagen  
• Popschool Den Haag hanteert de schoolvakanties van het basisonderwijs, regio 
midden Nederland. Tijdens de schoolvakanties zullen er geen lessen 
plaatsvinden. 
• Tijdens nationale feestdagen zullen er geen lessen plaatsvinden. 
  
Uitval lessen  
• Bij afwezigheid van de leerling, bijvoorbeeld door ziekte, is de docent niet 
verplicht die betreffende les(sen) in te halen. Restitutie van het lesgeld zal niet 
plaatsvinden. 
• Gedurende het cursusseizoen kan een les maximaal tweemaal uitvallen door 
ziekte van een docent. Voor deze twee keer is geen restitutie van het lesgeld 
mogelijk. Vanaf een derde uitgevallen les wordt een vervangende docent 
gezocht, of wordt de les ingehaald, of vindt er restitutie plaats voor de 
uitgevallen les. 
 
Aansprakelijkheid 
• De docent is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal en/of schade aan 
eigendommen van de leerling. De docent is niet aansprakelijk in geval van letsel 
als gevolg van lessen, workshops dan wel optredens, het gebruik van de 
lesruimte en de daarbij behorende faciliteiten. 
 
 
 
	


