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Project Free as a Songbird

Voorwaarden van opdrachtuitvoering

1. Algemeen.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en opdracht van onze
stichting, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Totstandkoming van overeenkomsten.
Voor een goede voorbereiding en uitvoering van opdrachten is het nodig dat over die opdrachten bij
ons zekerheid bestaat. Een overeenkomst komt daarom pas tot stand zodra wij de opdracht
schriftelijk hebben bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand zodra ons inschrijfformulier samen
met akkoord op de algemene voorwaarden door ons is ontvangen en de opdrachtgever hiervan een
emailbevestiging heeft ontvangen. E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen op het moment
dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.

3. Faciliteiten.
De opdrachtgever zorgt voor alle faciliteiten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, zoals
een geschikte lesruimte. Een gym- of speelzaal is geen geschikte lesruimte. Onder een geschikte
lesruimte verstaan wij een opgeruimd klaslokaal met digibord, met de mogelijkheid tot een
kringopstelling en met voldoende stoelen voor ieder kind, waarbij de tafels opzij kunnen worden
geschoven zodat er voldoende beweegruimte is. Tenzij anders afgesproken is elektrische
geluidsversterking niet nodig.
De muziekdocenten nemen zelf instrumenten mee, mocht de school ook over instrumenten
beschikken dan is dat mooi meegenomen!

4. Aanwezigheid.
Wij verplichten onze muziekdocenten ten minste 15 minuten voor de beoogde aanvang van de
muzieklessen aanwezig te zijn op de door de opdrachtgever aangegeven locatie.

5. Overmacht.
Indien wij als gevolg van overmacht de lessenserie niet kunnen uitvoeren, zullen wij de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen, maar kunnen niet daarvoor aansprakelijk
worden gesteld. Overmacht is iedere omstandigheid die de opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft
kunnen voorzien, waarop zij geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij verhinderd is aan haar
verplichtingen te voldoen. In geval van zodanige overmacht is de opdrachtnemer ook bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, maar zal opdrachtnemer natuurlijk haar uiterste best doen om de lessen
te laten plaatsvinden. Bij ziekte van de docent wordt op de eerste plaats een vervanger gezocht. In
het geval dit niet mogelijk blijkt te zijn zal er in overleg met opdrachtgever en de docent worden
gezocht naar een inhaalmoment. Indien ook dat niet mogelijk is, komt de les te vervallen. Er vindt
dan geen restitutie van het lesgeld plaats.
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6. Annulering.
Opdrachtgever is bevoegd door zo tijdig mogelijke kennisgeving aan de stichting een
overeengekomen opdracht te annuleren, mits tegen een direct opeisbare betaling van 50% van het
met de stichting overeengekomen bedrag. Indien echter de kennisgeving
van annulering binnen 30 dagen vóór de dag van de startdatum van het project wordt ontvangen,
blijft de opdrachtgever het overeengekomen factuurbedrag volledig verschuldigd.

Annulering i.v.m. Corona Opdrachtgever kan de opdracht bij een plotselinge Corona uitbraak in zijn
locatie of vanwege Corona maatregelen, die het toestaan van een externe docent in het
schoolgebouw verbieden, vóór of tijdens de opdracht annuleren of pauzeren. Indien zo’n annulering
de Stichting bereikt binnen drie werkdagen voor de startdatum, dan is het volledige factuurbedrag
verschuldigd. Bij annulering met een termijn van 7 dagen of korter is 50 % van het factuurbedrag
verschuldigd.  In bijzondere gevallen kan er altijd overlegd worden. Indien tijdens de opdracht de
door de overheid bepaalde maatregelen veranderen, waardoor de lessen geen doorgang kunnen
vinden, zullen de lessen tijdelijk worden stopgezet (gepauzeerd) en - zodra dit weer is toegestaan -
worden voortgezet/ingehaald. Indien de opdrachtgever ervoor kiest de lessen niet voort te zetten of
- op redelijke termijn in te halen vindt er nimmer restitutie van het lesgeld plaats en/of blijft de
betalingsverplichting van de school bestaan. Gemiste lessen kunnen niet “geruild” worden met reeds
ingeplande lessen van een nieuwe lessenserie.

7. Intellectuele eigendom.
Vergoedingen uit hoofde van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, die in verband met een
overeengekomen optreden verschuldigd mochten zijn, zijn, tenzij anders overeengekomen in het
overeengekomen factuurbedrag begrepen. Auteursrecht van geschreven materiaal - zoals
lesmateriaal en in de les gebruikt muziekmateriaal - komt te allen tijde de rechthebbende auteur toe
en mag niet zonder toestemming gebruikt worden voor eigen doeleinden. Het aanschaffen van de les
geeft geen recht op geschreven materiaal. Echter, mag dit wel gebruikt worden in de les.

8. Betaling.
Betaling door de opdrachtgever van het overeengekomen factuurbedrag dient binnen 14 dagen na
factuurdatum en voor aanvang van de lessenserie te geschieden op bankrekening
NL89INGB0675496136 ten name van de stichting Sounds for freedom. Mochten wij na het verstrijken
van deze termijn ondanks herhaald verzoek nog geen betaling hebben ontvangen, zullen wij 10%
vertragingsrente in rekening brengen.
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