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Artikel 1. Definities 

• Leerling: degene die les krijgt  

• Deelnemer: deelnemer die een workshop volgt 

• Muziekdocent: Goudraad Muziek 

• Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden 

• Muziekles: een les volgens de afgesproken plaats, tijd en met afgesproken instrument, viool, piano of blokfluit  

• Workshop: een groepsbijeenkomst volgens afgesproken plaats, tijd en met afgesproken instrument waar door de docent aangereikte muziek 
wordt gespeeld 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken aangaande een reeks muzieklessen of workshops zoals afgesproken vooraf. 
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.  
3. Het accepteren van een les / workshop tot het geven van les als bedoeld in artikel 3 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden. 
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden. 

  

Artikel 3. Het vaststellen van een muziekles of participatie workshop  
1. Het sluiten van een  overeenkomst tot het uitbrengen van product in artikel 2 (muziekles, workshop e.a.)  kan  door opdrachtgever plaatsvinden 
door het inzenden per email van een ondertekende mail, app of sms. 
2. Goudraad Muziek  bevestigt een overeenkomst die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk per email, sms of 
app. 
3 Bij afzegging binnen 24 uur vooraf aan de muziekles/workshop kan de betaling worden kwijtgescholden. 
4 Bij afzegging korter dan 24 vooraf aan de muziekles/workshop wordt de betaling alsnog voldaan en een nieuwe afspraak gemaakt. 
  
Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever 
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct 
uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de leerling dat deze volgens auteursrechten zijn aangewend. 
3. In sommige gevallen kan gevraagd worden dat de leerling zelf op internet muziek opzoekt of aanschaft. 
 
Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 
1. Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 
Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Wanneer blijkt dat een leerling conservatorium niveau heeft 
of andere stijlen muziek prefereert, zal in overleg gezocht worden naar een derde, daarvoor gekwalificeerd persoon. 
2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien 
opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. 
 
Artikel 6 Intellectuele eigendom 
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de 
uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. 
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden muziek te openbaren of te exploiteren. 
3. Informatie over de lessen en workshops staan op een aparte website www.gwynpassie.nl vermeld om verwarring met Goudraad Intervisie te 
voorkomen. 
 
Artikel 7 Honorarium 
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, 
is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover 
andere afspraken hebben gemaakt. 
3. Opdrachtgever maakt gebruik van jaarlijkse indexering om prijzen aan te passen. Dit is elk jaar in de algemene voorwaarden vermeld. Voor 2022 is 
dit voor dienstverlening 107. Prijzen op social media kunnen afwijken, maar de prijs zoals deze op de website zijn vermeld zijn hiervoor leidend. 
 
 
Artikel 8 Betaling 
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen doch in geen 
geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een 
door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening of via tikkie. 
2 Indien niet binnen veertien dagen betaald is wordt een herhalingsbericht gestuurd. Na eenmaal gestuurde herhalingsbericht is opdrachtgever 
gerechtigd de volgende afspraak op te schorten totdat aan betaling is voldaan. 
  
Artikel 9 Toepasselijk recht 
1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Goudraad en overeenkomsten tussen Goudraad en de 
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, 
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de 
bevoegde rechter te 's-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft. 
 

Goudraad Muziek 

Gwyn van der Giessen 

http://www.gwynpassie.nl/


Walmolenerf 145, 2807 DA  Gouda 

Tel: 06 44316367, KvK 81717350, Rekeningnummer: NL30 ABNA 0889675775 

 info@goudraad.nl  www.gwynpassie.nl 

mailto:info@goudraad.nl
http://www.gwynpassie.nl/

