
Algemene Voorwaarden 
 
 
Jaarcursussen  
 
Lessen vinden in principe plaats in schoolweken, vakanties worden over het 
algemeen aangehouden zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid, regio 
midden. Dit komt neer op 38 lesweken, waarvan een minimum van 35 lessen 
gegarandeerd wordt.   
 
Alternatieve lesvormen 
 
Naast jaarcursussen vinden er ook alternatieve lesvormen plaats.  
Dit zijn binnen DUMS de lessenkaart (bedoeld voor volwassen leerlingen) en 
duolessen. Duolessen vinden zoals de reguliere jaarcursussen plaats in elke 
schoolweek. De lessenkaart betreft 10 lessen die onderling worden afgesproken 
tussen docent en cursist en blijft één cursusjaar geldig. Per jaar kunnen er 
maximaal 2 lessenkaarten per cursist worden aangeschaft.  
 
Aanmelding en inschrijving 
 
Aanmelding verloopt via de docente door middel van een inschrijvingsformulier 
per mail. Als er genoeg plek is en als het in het rooster past van zowel cursist als 
docente, wordt de cursist ingeschreven en geplaatst. Is dit niet mogelijk, dan 
wordt de cursist op de wachtlijst geplaatst.  
Inschrijving is ook later in het cursusjaar mogelijk. In dat geval worden de 
cursusprijzen naar verhouding in mindering gebracht.  
 
Verzuim 
 
Bij verzuim door de cursist blijft het lesgeld verschuldigd.  
Bij langdurige ziekte van de leerling (na 3 gemiste lessen) wordt de 
lesgeldverplichting mogelijk opgeschort, in overleg met de docent.  
 
Verhindering leerkracht 
 
De docente zet zich in om alle lessen van het cursusjaar doorgang te laten vinden. 
Het kan voorkomen dat een les wordt ingehaald op een ander moment, waarbij er 
rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de cursist. Een tweede 
mogelijkheid is dat er een vervanger als docent wordt ingezet.  



Mocht het zo zijn dat de les niet plaats kan vinden door verhindering van de 
docent en er geen mogelijkheid is om de les in te halen, dan krijgt de leerling 
restitutie van het lesgeld vanaf de vierde gemiste les.  
 
Betaling 
 
Jaarcursus 
De betaling van de jaarcursus kan op twee manieren plaatsvinden: 

1. Betaling van het gehele bedrag in één keer. Deze betaling moet vóór 1 
oktober van het betreffende cursusjaar ontvangen zijn door de docente.  

2. Betaling van het bedrag in twee gelijke termijnen. Deze betalingen moeten 
zijn ontvangen vóór 1 oktober en vóór 1 februari.  

 
 
Lessenkaart 
De betaling van het volledige bedrag moet vóór aanvang van de eerste les 
ontvangen zijn door de docente.  
 
In alle gevallen stuurt de docente een factuur met 
betalingsinstructies. 
 
Onvoorziene gevallen  
 
Mocht er iets voorvallen dat niet is opgenomen in de algemene voorwaarden, dan 
kan er overleg plaatsvinden waarbij het besluit van de docente leidend is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


