Algemene Voorwaarden Trainingen en Docentenopleiding
Herziene versie per schooljaar 2018-2019
Op alle offertes en overeenkomsten met scholen, opleidingsinstituten, cursisten en docenten en andere afnemers, alsmede
de uitvoering hiervan, zijn onze Algemene Voorwaarden Trainingen van toepassing.
Algemene voorwaarden Aslan Muziekcentrum groepstrainingen
Artikel 1 - Algemeen
1.1 Definities:
Aslan Muziekcentrum: Stichting Aslan Muziekcentrum
Trainingsaanbod: de activiteit(en) die Aslan Muziekcentrum in het kader van docenten training en opleiding aanbiedt.
Instrumentarium: Alle benodigdheden en toebehoren die Aslan Muziekcentrum voor de training inzet (o.a. instrumenten,
decor, ghettoblasters, statieven, kostuums).
Offerte: Een aanbieding met kostenindicatie van Aslan Muziekcentrum met daarin het aangeboden trainingsaanbod en de
uitvoering ervan beschreven.
Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Aslan Muziekcentrum een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, of aan
wie Aslan Muziekcentrum een aanbieding doet.
Overeenkomst: De door Wederpartij ondertekende offerte waarmee doorgang van het, zoals in de offerte aangegeven
trainingsaanbod, officieel wordt overeengekomen.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Aslan Muziekcentrum gesloten overeenkomsten.
1.3. De Wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van de kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen van Aslan
Muziekcentrum.
1.4. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van en/of aanvaarding door
Aslan Muziekcentrum, hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst geldt.
1.5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig is, om welke reden dan ook, blijven deze voorwaarden voor het
overige van kracht, terwijl die bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling die wat betreft haar
werking overeenkomt met voornoemde bepaling.
Artikel 2 – Offertes / Totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle door Aslan Muziekcentrum gedane offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende een maand na dagtekening
daarvan, tenzij in de offerte anders is vermeld.
2.2. Indien door Aslan Muziekcentrum een offerte is uitgebracht, komt een overeenkomst tussen Aslan Muziekcentrum en haar
Wederpartij eerst tot stand na ontvangst door Aslan Muziekcentrum van een door de Wederpartij voor akkoord getekend
exemplaar van deze offerte door een bevoegd persoon. Dit getekende exemplaar kan per post of per mail (gescand) worden
geretourneerd.
2.3 Het trainingsaanbod dat overeengekomen is, is bindend voor beide partijen in de zin der wet. Aslan Muziekcentrum is
verplicht de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren, waarbij de opdrachtgever verplicht is tot het nakomen van de uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Bovendien dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een veilige
arbeidsomgeving, binnen de vastgestelde wettelijke normen. Aslan Muziekcentrum kan nooit aansprakelijk gesteld worden
voor directe of indirecte schade, diefstal of inbeslagname van installaties/instrumenten van derden, tenzij grove nalatigheid
bewezen is.
2.4 Aslan Muziekcentrum behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel deze eerst
te accepteren na verstrekking door de Wederpartij van afdoende zekerheden voor de nakoming door de Wederpartij van zijn
verplichtingen.
2.5 Wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen naar aanleiding
van de overeenkomst gedaan door personeel van Aslan Muziekcentrum, zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk door Aslan
Muziekcentrum zijn bevestigd.
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2.6 De Wederpartij kan een optie nemen op een uitvoeringsdatum van het trainingsaanbod. Aslan Muziekcentrum verplicht
zich de betreffende datum gedurende 1 maand te reserveren. Bij andere potentiële opdrachten dient Aslan Muziekcentrum de
betreffende datum eerst aan te bieden aan de Wederpartij, welke de optie geplaatst heeft en dus het eerste recht van boeking
heeft.
Is de optie niet binnen de overeengekomen termijn omgezet in een opdracht, dan is Aslan Muziekcentrum gerechtigd bij afloop
van de termijn deze zonder nadere berichtgeving te annuleren.
Artikel 3– Tarieven
3.1 Alle tarieven van Aslan Muziekcentrum voor training aan volwassenen zijn aan 21% BTW onderhevig tenzij expliciet door de
wederpartij is aangetoond dat deze van BTW is vrijgesteld. Dit geldt voor alle vormen van leveringen en diensten.
3.2 De tarieven van het trainingsaanbod zijn onderhevig aan prijsstijgingen. Voor de facturering gelden de tarieven van het
schooljaar waarin het trainingsaanbod plaatsvindt.
Artikel 4 – Betalingscondities
4.1 bedragen tot € 1000,--: Aslan Muziekcentrum zal binnen 10 dagen na realisering van het trainingsaanbod het verschuldigde
bedrag factureren. Hierbij verplicht de Wederpartij de factuur te voldoen binnen de gestelde termijn, welke is vastgelegd op 30
dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- bedragen hoger dan €1000,--: Indien het factuurbedrag meer dan 1.000 euro bedraagt, dan kan er in drie termijnen worden
betaald, waarbij de eerste termijn gefactureerd zal worden binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. De
tweede termijn moet voldaan worden bij start van het trainingsaanbod, de derde termijn na afloop van het trainingsaanbod,
tenzij het volledige bedrag gelijk binnen het verstrijken van de eerste termijn voldaan wordt. Dit is geldig tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
4.2 Mocht de Wederpartij onverhoopt in gebreke blijven, dan zal Aslan Muziekcentrum de volgende procedure volgen:
1. Na de 1e aanmaning/herinnering heeft de Wederpartij 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen zonder verdere
kosten.
2. Blijft de Wederpartij ook na deze termijn in gebreke, dan is Aslan Muziekcentrum gerechtigd het factuurbedrag met 10% te
verhogen, met een minimum van 25 euro. Aslan Muziekcentrum zal de Wederpartij hiervan in kennis stellen middels een
verhoogde factuur, waarin tevens de laatste termijn van betaling wordt aangegeven. Deze termijn bedraagt 7 dagen.
3. Blijft de Wederpartij wederom in gebreke, dan is Aslan Muziekcentrum gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging
ter incasso aan te bieden. De kosten worden dan verhoogd met 15% van het factuurbedrag + de wettelijk vastgestelde rente
vanaf deze datum als zijnde buitengerechtelijke kosten.
4. Blijft de Wederpartij wederom in gebreke binnen de gestelde termijnen, dan is Aslan Muziekcentrum gerechtigd over te gaan
tot gerechtelijke incasso zonder nadere berichtgeving. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op de
opdrachtgever conform het Nederlands recht.
5. Reclamaties t.a.v. het gefactureerde dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk ingediend
te worden. Later ingekomen reclamaties worden uitdrukkelijk uitgesloten.
6. Geschillen omtrent facturering ontslaan de Wederpartij niet van de verplichting te voldoen aan de gestelde
betalingstermijnen. Wederpartij verplicht zich ten allen tijde tot betaling van het gefactureerde.
Artikel 5 – Annuleringsbeding
5.1 Indien het trainingsaanbod door onverwachte redenen van de zijde van Aslan Muziekcentrum, zoals ziekte van een docent
of andere dringende redenen geen doorgang kan vinden, dan zal Aslan Muziekcentrum, na overleg met de Wederpartij en
docent, er naar streven om geschikte vervanging te zorgen, die de overeengekomen opdracht onder dezelfde voorwaarden kan
uitvoeren of in overleg een nieuwe datum inplannen. Aslan Muziekcentrum dient de Wederpartij daaromtrent tijdig te
informeren.
5.2 Een overeenkomst kan door de Wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten verschuldigd zijn ten
bedrage van een percentage van de overeengekomen prijs afhankelijk van de periode voorafgaand aan de overeengekomen
uitvoeringsdatum waarop annulering plaatsvindt volgens de navolgende staffels.
Bij annulering tot langer dan 14 dagen: 15 %
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Bij annulering van 6 tot en met 14 werkdagen: 25 %
Bij annulering van 3 tot en met 5 werkdagen: 50 %
Bij annulering van twee werkdagen of korter: 100%
Artikel 6 – Aflevering
6.1 De levering van het instrumentarium voor het trainingsaanbod vindt plaats op het vooraf overeengekomen adres,
doorgaans de betreffende opleiding waar het trainingsaanbod plaatsvindt.
6.2 De Wederpartij is verplicht om het instrumentarium in goede staat en in de verpakking waarin het door hem is ontvangen
na gebruik af te leveren.
6.3 Aslan Muziekcentrum zal onverwijld na ontvangst van het instrumentarium inspecteren of het instrumentarium naar haar
inzicht in goede staat verkeert.
Artikel 7 – Werktijden
7.1 De werkzaamheden kunnen zijn aangegaan voor een vaste dagprijs of op basis van een vastgestelde urenprijs. Bij een
dagprijs wordt uitgegaan van maximaal 10 werkuren, dus exclusief de pauze(s).
7.2 Voor trainingsaanbod buiten Amsterdam worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht: Reisuren vallen buiten de
lesuren en worden apart berekend. De reiskosten bedragen de door de belastingdienst vastgestelde onbelaste vergoeding voor
werknemers, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 8 – Gebreken
8.1 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium bij levering te inspecteren en eventuele gebreken en/of beschadigingen
terstond, doch in ieder geval binnen 2 werkdagen na levering, onder nauwkeurige opgave van aard en gronden van de klachten,
te melden.
8.2 Bij gebreke van een tijdige melding ingevolge artikel 8.1 wordt Aslan Muziekcentrum geacht het instrumentarium in goede
staat te hebben geleverd.
8.3 Indien Aslan Muziekcentrum de melding van de Wederpartij gegrond acht, zal Aslan Muziekcentrum uitsluitend de
ondeugdelijke onderdelen van het instrumentarium vervangen, zonder dat de Wederpartij recht kan doen gelden op enige
vergoeding van schade.
Artikel 9 – Verzekeringen
9.1 Alle schade aan het instrumentarium, waaronder verlies of diefstal, of door of met het instrumentarium veroorzaakt is voor
rekening en risico van de Wederpartij, tenzij er sprake is van door de Wederpartij bewezen opzet of grove schuld van Aslan
Muziekcentrum, waarvan in ieder geval geen sprake is bij onjuiste, niet of niet tijdige inspectie van het instrumentarium door
de Wederpartij. Bij diefstal is de Wederpartij verplicht de verkoopprijzen van het instrumentarium aan Aslan Muziekcentrum te
vergoeden, onverminderd de overige rechten van Aslan Muziekcentrum.
Artikel 10 – Verplichtingen Wederpartij
10.1 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium als een goed huisvader en overeenkomstig de instructies van Aslan
Muziekcentrum of door Aslan Muziekcentrum ingeschakelde derden te gebruiken en zorg te dragen voor een passende en
veilige opslag.
10.2 De Wederpartij is verplicht Aslan Muziekcentrum en haar ondergeschikten te allen tijden toegang te verlenen tot de plaats
waar het instrumentarium zich bevindt.
10.3 De Wederpartij verbindt zich het instrumentarium uitsluitend voor zichzelf te gebruiken voor het doel waarvoor het is
bestemd op de daartoe geëigende plaats(en).
10.4 De Wederpartij is niet gerechtigd het instrumentarium aan derden (onder) te verhuren en/of in bruikleen te geven, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
10.5 De Wederpartij is niet gerechtigd rechten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen, noch enig recht
ten behoeve van derden op het gehuurde te vestigen.
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10.6 De Wederpartij is verplicht het instrumentarium adequaat te doen verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s zoals schade
ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging en tegen schade anderszins. Alle kosten voor
deze schade of verzekering zijn voor rekening van de Wederpartij.
10.7 Tenzij schriftelijk is overeengekomen, kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
10.8 Gedurende de uitvoering van de opdracht blijft de Wederpartij eindverantwoordelijke voor alle deelnemers.
10.9 Als door te late melding van de Wederpartij een training uitvalt, worden de kosten bij de Wederpartij in rekening
gebracht.
10.11 De Wederpartij heeft gedurende het project een vast aanspreekpunt.
Artikel 11 – Overmacht
11.1 In geval Aslan Muziekcentrum door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen of
de aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk te verrichten, is Aslan Muziekcentrum gerechtigd zonder gerechtelijke
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder dat Aslan Muziekcentrum gehouden is aan de Wederpartij enige schade te vergoeden.
11.2 Onder gevallen van overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor Aslan Muziekcentrum tijdelijk of blijvend
niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.
11.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 7 dagen voortduurt heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst door middel
van schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van een termijn van 2 dagen.
11.4 Het opschorten dan wel beëindigen van de overeenkomst ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen de reeds
geleverde prestaties te betalen.
11.5 Indien door overmacht Aslan Muziekcentrum niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, kan Aslan Muziekcentrum nooit
aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade. De opdrachtgever is verplicht zich daartoe maximaal te
verzekeren.
11.6 Mocht onverhoopt de Wederpartij de overmacht in twijfel trekken c.q. niet accepteren, waardoor de aansprakelijkheid ter
discussie wordt gesteld, kan de hoogte van de claim nooit hoger zijn dan het factuurbedrag.
Algemene voorwaarden Aslan Muziekcentrum Docentenopleiding en individuele trainingen
Artikel 12 - Aanmelding en plaatsing
Een nieuwe cursist meldt zich aan door het online aanmeldformulier in te vullen.
Zodra de cursist geplaatst kan worden, wordt er contact met hem/haar opgenomen. Plaatsing vindt bij de start van -en indien
mogelijk- ook gedurende het cursusjaar plaats.
Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Voor elk(e)
nieuwe cursus(jaar) dient de cursist zich opnieuw aan te melden. Een aanmelding is nog geen inschrijving.
Proefles
Het is mogelijk om op meeloopdagen gratis mee te lopen met de opleiding. Voor meer informatie kan men met de
administratie contact opnemen op 020-6124446 of via info@aslanmuziek.nl.
Inschrijving
Bij de eerste les ontvangt de cursist een formulier voor inschrijving. Deze vult men volledig in en geeft aan of hij/zij akkoord
gaat met gebruik van eventuele opnames voor media van Aslan Muziekcentrum en levert men ondertekend in bij de docent of
bij de administratie. Met ondertekening van het formulier verplicht de cursist zich om het cursusgeld tijdig te voldoen. De
inschrijving duurt tot het einde van de cursus.
Artikel 13 - Betaling
Inschrijving en betaling dienen binnen de termijn die op de factuur vermeld wordt gedaan te zijn. Bij start later in het cursusjaar
wordt een correctie op het verschuldigde cursusgeld toegepast. Betaling van het cursusgeld kan door middel van een
bankbetaling op NL 34 ABNA 0497 683 474 ten name van Aslan Muziekcentrum, onder vermelding van de naam van de cursist,
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de cursus en het cursusjaar. Ook kan men pinnen bij de administratie. Deze bevindt zich op de tweede verdieping van de
Corantijnstraat 9 te Amsterdam, zie de website voor openingstijden.
Kortingen
- Cursisten met een Studentenpas en bewijs van inschrijving krijgen korting op eendaagse trainingen (geld dus niet voor de
opleiding).
- Cursisten krijgen bij aanschaf van bepaalde artikelen van Aslan Muziekcentrum korting op eendaagse trainingen. Bekijk onze
website voor meer informatie.
Artikel 14 – Verhindering, vrije dagen en contact
Verhindering van de cursist
Bij verhindering dient de cursist dit zo tijdig mogelijk te melden bij de docent of bij de cursistenadministratie (020 – 612 44 46 /
info@aslanmuziek.nl). Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
Verhindering van de docent
Bij verhindering van een docent streeft Aslan Muziekcentrum er in eerste instantie naar om voor geschikte vervanging te
zorgen of in overleg een nieuwe datum in te plannen. Aslan Muziekcentrum dient de cursisten daaromtrent tijdig te
informeren.
Wijziging contactgegevens
Wijzigingen in de contactgegevens van de cursist dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgegeven te worden aan de
administratie.
Vakanties en vrije dagen
Het actuele vakantierooster van de docentenopleiding wordt per mail gecommuniceerd. Lessen die door vakanties en vrije
dagen worden gemist kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
Uitschrijving
Indien de cursist het volgen van de lessen wil beëindigen, dan moet dit schriftelijk bij de administratie gemeld worden. Bij
tussentijdse uitschrijving blijft de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd. Restitutie of ontheffing van het betalen van het
cursusgeld is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist naar een andere gemeente dan Amsterdam (met een recent uittreksel
uit het bevolkingsregister) en bij ernstige ziekte van de cursist (met een verklaring van een arts).
Artikel 15 – overige bepalingen
Promotiemateriaal
Beeldmateriaal dat is gemaakt tijdens lessen of optredens kan gebruikt worden als promotiemateriaal, tenzij u aan het begin
van de cursus schriftelijk bij de administratie heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben.
Aansprakelijkheid
Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in informatie van Aslan Muziekcentrum. Aslan Muziekcentrum is
niet aansprakelijk voor letsel of vermissing/beschadiging van eigendommen.
In zaken waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Aslan Muziekcentrum.
Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Artikel 16 – Einde overeenkomst
12.1 Aslan Muziekcentrum is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien:
1. Het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan
schuldeisers een akkoord aanbiedt.
2. Beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de Wederpartij wordt gelegd.
3. De Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.
4. De Wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt of de zeggenschap in haar bedrijf verandert.
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5. De Wederpartij de bedrijfsvoering staakt.
6. De Wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de voorwaarden niet op behoorlijke wijze
nakomt.
7. Mocht zich één dezer situaties voordoen, dan is de Wederpartij terstond verplicht Aslan Muziekcentrum hiervan schriftelijk
op de hoogte te stellen. Het staat Aslan Muziekcentrum dan vrij om óf de overeenkomst terstond te beëindigen óf alle gelden
welke de opdrachtgever op grond van de overeenkomst en/of verrichte diensten door Aslan Muziekcentrum verschuldigd is,
terstond op te eisen, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
Opgesteld 15 oktober 2018
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