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Algemene voorwaarden 
Musiclab werkt onder de handelsnaam Musiclab KvK: 09073478. Musiclab heeft algemene 
voorwaarden die vanuit onze ervaring tot stand zijn gekomen en onze werkwijze aangeven. Heeft u 
over deze algemene voorwaarden nog vragen dan kunt u ons e-mailen: info@musiclabede.nl 
 
Artikel 1: Definities 
1a Onder 'Opdrachtgever' wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Musiclab een overeenkomst 
wenst af te sluiten c.q. heeft afgesloten en haar vertegenwoordigers. 
1b Onder 'Opdrachtnemer' wordt verstaan Musiclab. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
2a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die betrekking 
hebben op door Opdrachtnemer aangeboden producten, diensten en faciliteiten. Afwijking van de 
algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien zulks vooraf en schriftelijk door Opdrachtnemer 
is aanvaard.  
2b De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
2c Opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze 
wijzigingen gelden ook voor overeenkomsten die reeds lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen 
worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na die 
bekendmaking.  
2d Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit 
niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of van de andere voorwaarden aan.  
2e Opdrachtgever heeft het recht na het wijzigen van de algemene voorwaarden de overeenkomst 
binnen vier weken te beëindigen indien de wijzigingen objectief ten nadele zijn van Opdrachtgever. 
Indien Opdrachtgever in dat geval niet tijdig de overeenkomst heeft opgezegd, gelden de wijzigingen 
als aanvaard door de Opdrachtgever. 
 
Artikel 3: Offertes 
3a Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.  
3b Alle offertes zijn behoudens eerdere intrekking geldig gedurende 30 dagen na datering van de 
betreffende offerte, tenzij anders aangegeven. Offertes dienen binnen deze termijn per brief of per e-
mail door Opdrachtgever bevestigd te worden alvorens Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. 
 
Artikel 4: Lesuitvoering 
4a Opdrachtnemer zal de geoffreerde lessen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal zich 
inspannen om de werkzaamheden naar behoren en naar beste kunnen te verrichten, maar kan niet 
garanderen dat middels de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt 
wordt. Het gaat om een inspanningsverplichting, niet om een resultaatsverplichting. 
 
Artikel 5: Algemeen 
5a Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om één proefles te volgen. Het volgen van 
een proefles brengt in beginsel geen kosten met zich tenzij anders is overeengekomen. 
5b Opdrachtgever dient zich in te schrijven middels een inschrijfformulier.  
5c Het inschrijfformulier is online gepubliceerd op https://www.musiclabede.nl/inschrijfformulier.pdf. 
Het inschrijfformulier wordt tevens door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer fysiek ter hand gereikt 
dan wel middels email. 
5d Het inschrijfformulier dient ondertekend mee te worden genomen door Opdrachtgever naar de 
eerste les. 
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Artikel 6: Planning 
6a De lessen worden in overleg met Opdrachtgever op een vast(e) dag en tijdstip gegeven, waarbij 
rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisscholen in Ede. 
6b De vakanties zijn online gepubliceerd op https://www.musiclabede.nl/vakanties.pdf 
6c De lessen worden vooraf in overleg met Opdrachtgever vastgelegd in een rooster. Verplaatsing van 
een incidentele lesafspraak is in beginsel niet mogelijk.  
6d Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster zijn uitsluitend mogelijk als de planning van 
Opdrachtnemer dat toelaat.  
6e In geval van ziekte of verhindering om bijzondere reden van Opdrachtnemer wordt de les ingehaald, 
waarbij de les mogelijk op een andere lesdag kan plaatsvinden. 
6f In geval van ziekte of verhindering om bijzondere reden van Opdrachtgever wordt de les niet 
ingehaald, waarbij geen teruggave van lesgeld(en) van de gemist(e) les(sen) mogelijk is. 
 
Artikel 7: Geheimhouding 
7a Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van 
de betreffende lessen van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.  
7b Informatie geldt als vertrouwelijk indien die als zodanig door de andere partij is bestempeld of 
indien dit voortvloeit uit de aard van de betreffende informatie.  
7c Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie 
en deze als zodanig openbaar te maken. Tevens behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor behaalde 
resultaten middels bijvoorbeeld statistieken als referentie te gebruiken voor o.a. potentiele klanten of 
partners mits de naam van de betreffende Opdrachtgever niet wordt genoemd of kan worden gelieerd 
aan deze resultaten. 
 
Artikel 8: Intellectuele eigendom 
8a Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door 
Opdrachtnemer verleende diensten berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten 
en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.  
8b Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt 
door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van 
Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een 
dergelijke openbaarmaking schriftelijk door Opdrachtnemer is toegestaan. 
8c Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten ter vervulling van de lessen blijven eigendom van 
Opdrachtnemer. Na afloop van de lessen of na opzegging van het contract kan Opdrachtnemer 
Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.  
8d Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie 
en documenten.  
8e Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis 
voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever 
bij derden terecht komt. 
 
Artikel 9: Contractduur en opzegging 
9a Contracten worden aangegaan voor een minimumperiode van 6 maanden tenzij partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  
9b Een contract voor bepaalde tijd zoals bedoeld in het voorgaande lid is niet tussentijds opzegbaar. 
9c Een contract voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in het contract, steeds 
automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste voor 6 maanden, behoudens opzegging 
per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een 
opzegtermijn van een maand. 
9d Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen of 
te beëindigen indien: 
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- Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst; 

- Opdrachtgever in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is verklaard of de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is geworden dan wel aan 
Opdrachtgever surseance van betaling is verleend. 

 
Artikel 10: Prijzen 
10a Opdrachtnemer verricht haar diensten niet op basis van no cure no pay doch uitsluitend op basis 
van vaste tarieven. 
10b Alle prijzen en kostenramingen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.  
10c Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van 
werkelijk bestede uren. De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de 
Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een 
daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.  
10d De gehanteerde prijzen kunnen periodiek worden herzien (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli 
van ieder jaar) aan de hand van loon- en inflatiecijfers.  
10e Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de 
overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, 
assurantiepremies, etc. 
10f Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de dienstverlening 
wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het 
recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren. 
 
Artikel 11: Facturering, betalingstermijn en incassokosten 
11a Facturen worden aan het begin van de lesperiode aan de Opdrachtgever verzonden per e-mail.  
11b Betaling dient te geschieden middels internetbankieren dan wel contant.  
11c Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, 
op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. 
11c Na het verstrijken van vorenbedoelde fatale betalingstermijn van 14 dagen dan wel de andere 
overeengekomen termijn na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig 
is in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het opeisbare bedrag 
een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de 
wettelijke handelsrente geldt.  
11d Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie 
gerechtigd haar werkzaamheden en diensten met onmiddellijke ingang op te schorten en de 
facturering stop te zetten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.  
11e De periode van opschorten zal na volledige betaling niet alsnog met terugwerkende kracht worden 
verrekend en het stopzetten van de facturering doet niet af aan de verplichting van Opdrachtgever tot 
volledige betaling over de gehele contractperiode.  
11f In geval van liquidatie, toepassing van de WSNP, faillissement of surseance van betaling van 
Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever 
jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.  
11g Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 
Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de hoofdsom bedragen. 
11h Opdrachtgever zal alsdan gehouden zijn de door Opdrachtnemer gemaakte opstartkosten, 
alsmede de afgesproken bedragen voor de in de offerte genoemde contractsperiode - met een 
maximum van 6 maanden - aan Opdrachtnemer te vergoeden.  
11i Indien Opdrachtnemer zich aantoonbaar doch tevergeefs heeft ingespannen om de openstaande 
facturen betaald te krijgen, stelt zij het dossier ter incasso in handen van een 
Gerechtsdeurwaarderskantoor. Vanaf dat moment tot aan de volledige betaling lopen de contacten 
via dat kantoor.  
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Artikel 12: Aansprakelijkheid 
12a Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, 
zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door: fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, 
materialen en/of geautomatiseerde bestanden; 

- door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. 
onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever; 

- het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen; 
- het ongeoorloofd blijken te zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze 

waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend; 
- al dan niet vermeende inbreuk op het merkrecht op grond waarvan derden Opdrachtgever 

aanspreken. 
12b Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade 
of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de 
overeenkomst heeft ingeschakeld. 
12c Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor Opdrachtnemer op enig moment toch 
aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is 
deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke 
gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
12d Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor 
vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan 
schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan 
maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 
12e Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever 
bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van het gebrek in 
de uitvoering, op verval van iedere aanspraak. 
12f Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met 
betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst. 
12g Opdrachtnemer garandeert uitdrukkelijk niet dat Opdrachtgever door diensten van 
Opdrachtnemer af te nemen zal voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, waaronder maar niet 
gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en het 
Burgerlijk Wetboek. 
 
Artikel 13: Overmacht 
13a Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze 
algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te 
komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, 
een (tijdelijk) tekort aan personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij 
de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet 
beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het 
ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.  
13b In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als 
ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige 
schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden 
terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.  
13c Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 
voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de 
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 
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Artikel 14: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst 
14a Opdrachtnemer is gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de rechten en 
plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een) derde(n). 
 
Artikel 15: Vindplaats 
15a Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en zijn online 
gepubliceerd op https://www.musiclabede.nl/algemene_voorwaarden.pdf.  
 
Artikel 16: Mannelijke vorm gebezigd 
16a Waar in deze algemene voorwaarden Opdrachtgever wordt aangeduid in de mannelijke vorm, 
wordt in voorkomende gevallen (tevens) de vrouwelijke vorm bedoeld. 


