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Drumschool LogBlock en Pianoschool LogBlock zijn onderdeel van MuziekCentrum 
LogBlock. 
 
Algemene Voorwaarden MuziekCentrum LogBlock sinds januari 2017.  
 
Docenten Drumschool LogBlock: Jaap Koning (eigenaar), Tijn Jans, Efraim Schulz 
Wackerbarth, Henning Luther, Uli Geninger.  
Docenten Pianoschool LogBlock: Hein Hoogendoorn, Rio Chou, Lieke Heusinkveld, 
Annelotte Coster Adres : Kierkegaardstraat 58 1185 AH Amstelveen.  
Administratie : Lilian Even admin@logblock.nl Tel : 0641868200 (jaap koning)  
 
Artikel 1 Proefles :  
Een proefles duurt 30 minuten. De proefles wordt betaald per factuur. Mocht na een proefles 
besloten worden tot doorgang van lessen bij MuziekCentrum LogBlock dan vindt het 
inroosteren van reguliere lessen in overleg plaats via de docent. De leerling wordt vervolgens 
automatisch ingeschreven bij MuziekCentrum LogBlock. De algemene voorwaarden gelden 
vanaf dat moment. 
  
Artikel 2 Les overeenkomst : 
Voor deelnemers jonger dan 18 jaar zijn de ouders of verantwoordelijke opvoeders 
aansprakelijk voor verplichtingen die voortvloeien uit de les overeenkomst zoals betaling van 
het lesgeld. Dit inschrijfformulier dient voor aanvang van de eerste les volledig ingevuld, 
aangevinkt voor akkoord geretourneerd te zijn. 
  
Artikel 3 Beëindiging of wijziging les overeenkomst : 
Beëindiging of wijziging van de inschrijving dient per email naar admin@logblock.nl 
schriftelijk te worden doorgegeven. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor het einde van 
het 10 of 20 lessen contract. Zonder schriftelijke bevestiging van beëindiging of wijziging 
wordt de huidige lesvorm van 10 of 20 lessen stilzwijgend verlengd. 
Na schriftelijke bevestiging en na de opzegtermijn wordt de leerling uitgeschreven bij 
MuziekCentrum LogBlock en zijn de algemene voorwaarden niet meer van toepassing. 
  
Artikel 4 Betaling lesgelden : 
De deelnemer, of ouder/verzorger van de deelnemer, is verplicht het vastgestelde lesgeld 
vóór de eerste les van de nieuwe periode te voldoen. Voor betalingen van het lesgeld 
ontvangt de deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer een factuur van 
MuziekCentrum LogBlock. 
Het lestarief wordt jaarlijks aan het eind van ieder lesseizoen opnieuw door MuziekCentrum 
LogBlock vastgesteld. De leerling of ouder/verzorger van de leerling wordt hiervan tijdig 
schriftelijk op de hoogte gesteld. 
 
  
Artikel 5 Betalingsachterstand : 
Bij achterstand van betaling van het lesgeld wordt een betalingsherinnering gestuurd. 



Voor een derde betalingsherinnering wordt €15,- administratiekosten gerekend. Als 
vervolgens binnen 10 dagen na de dagtekening van de derde betalingsherinnering nog 
steeds het lesgeld niet is voldaan, dan vervallen vanaf die datum alle aanspraken op lessen. 
Men blijft echter aansprakelijk voor de kosten van de lessen die inmiddels zijn genoten. Bij 
het niet voldoen hiervan ziet MuziekCentrum LogBlock zich genoodzaakt een incassobureau 
in te schakelen, waarvoor de kosten volledig voor rekening van de deelnemer of 
ouder/verzorger van de leerling komen. 
  
Artikel 6 Lesperiodes en eindpresentatie. 
Een lesperiode bestaat uit 10 of 20 lessen. 
De lessen vinden wekelijks (onder de 21 jaar) of tweewekelijks (boven de 21 jaar) plaats. Er 
vinden geen lessen plaats in de reguliere vakantieperiodes regio Noord.(zie bijlage) 
Eens per jaar vindt er een eindpresentatie plaats. 
  
 
Artikel 7 Annuleren les of wijzigen lestijd : 
Wij gaan ervan uit dat de deelnemer prioriteit legt bij de gemaakte les afspraak. Annuleren 
van de les is voor eigen rekening. 
De lestijd van een leerling staat in principe vast. Wanneer de lestijd van de leerling gewijzigd 
moet worden wegens omstandigheden moet dat in overleg met de docent en kan dat alleen 
aan het begin van een nieuwe periode van 10 of 20 lessen. Indien het niet mogelijk is de 
lestijd  meteen te wijzigen geeft dat geen recht op annulering van de lessen. 
  
  
Artikel 8 Absentie docent : 
Muziekcentrum LogBlock zal bij ziekte of afwezigheid van een docent zorgen voor een 
geschikte vervanger of een inhaal les plannen. Mocht het niet mogelijk zijn tijdig een 
geschikte invaller te regelen of een inhaal les in te plannen, dan zal de les komen te 
vervallen en is voor rekening van MuziekCentrum LogBlock. 
Vervanging door een andere docent geeft geen recht op annulering of restitutie van de les of 
de lessen. 
  
Artikel 9 Aansprakelijkheid : 
MuziekCentrum LogBlock is niet aansprakelijk voor letsel van de leerling opgelopen tijdens 
of onderweg naar de les. 
MuziekCentrum LogBlock is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan door 
deelnemer meegebrachte eigendommen. 
De leerling wordt geacht de apparatuur en instrumenten te gebruiken waarvoor ze zijn 
bedoeld en te behandelen als ware deze zijn eigendom. Schade aan de instrumenten, 
apparatuur en/of de les studio welke voortvloeien uit oneigenlijk gebruik wordt op de 
deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer verhaald. 
  
Artikel 10. Geldigheid algemene voorwaarden. 
De algemene voorwaarden zijn bindend zolang de leerling staat ingeschreven bij 
MuziekCentrum LogBlock. Zie artikel 3. 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Prijzen MuziekCentrum LogBlock (privé en duo les) 
Drums, Piano en Djembé of Cajon 
  
Privé les Kinderen : (30 minuten elke week) 
  
Proefles (30 min)    €20,- 
10 lessenkaart           €210,- 
20 lessenkaart           €400,- 
  
Duo lessen (30 minuten elke week) Altijd in overleg. 
10 lessenkaart           €135,- 
20 lessenkaart           €260,- 
  
Volwassenen : (vanaf 21 jaar, in principe om de week 45 minuten. Lessen elke week zijn ook 
mogelijk) 
  
Proefles (30 minuten)   €25,- 
10 lessenkaart 45 min. €380,- 
10 lessenkaart 30 min  €250,- 
20 lessenkaart 45 min  €725,- 
 
Slagwerkgroep : 
 
per persoon : 10 lessen van 90 minuten €200,-  (alleen op zaterdag) 
 

Beatz met Jazper : 
 
per persoon : 6 lessen van 90 minuten €300,-   
 
  
Alle lessen aan volwassenen vanaf 21 jaar zijn belast met wettelijk vastgesteld tarief van 
21% btw. 
Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

Vakantiedata 2019/2020: Volgens Rijksoverheid.nl 
  
Herfstvakantie :            maandag 21 oktober t/m zondag 27 oktober 2019 
Kerstvakantie :             maandag 23 december 2019 t/m zondag 6 januari 2020 
Voorjaarsvakantie :         maandag 17 februari t/m zondag 23 februari 2020 
Meivakantie:                   maandag 27 april t/m zondag 10 mei 2020 
Zomervakantie :           maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus 2020 
  
Algemeen Erkende Feestdagen 2019 -2020: 
  
Goede vrijdag:                           vrijdag 10 april 2020 
Eerste en tweede Paasdag :           zondag 12 en maandag 13 april 2020 
Koningsdag :                             maandag 27 april 2020 
Hemelvaartsdag :                     donderdag 21 mei 2020 
Eerste en tweede Pinksterdag:      zondag 31 en maandag 1 juni 2019 
  
Voorspeel weekend Drumschool Logblock en Pianoschool LogBlock :  
Nog niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIVACYVERKLARING  



 
MC Logblock, gevestigd aan Kierkegaardstraat 58, 1185AH Amstelveen, is verantwoordelijk 
voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
MC Logblock hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring willen we heldere 
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er 
alles aan om je privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MC Logblock houdt 
zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
MC Logblock verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hierna vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-
mailadres en bankrekeningnummer. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
MC Logblock verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• Het afhandelen van jouw betaling 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
MC Logblock bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
MC Logblock deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.  
 


