
 Cursusovereenkomst 

 
 

Deze Cursusovereenkomst bevat belangrijke bepalingen voor het volgen van   
drumlessen bij Stick Around. Lees deze overeenkomst goed door om later 
misverstanden te voorkomen! 
 
Lessen 
Eén van de belangrijkste standpunten van Stick Around is dat drumlessen 
individueel gevolgd behoren te worden. Op die manier krijg je de aandacht die 
nodig is om een goed ‘drumresultaat’ te behalen. Je hoeft je dus geen zorgen te 
maken dat je misschien je lestijd zal moeten delen met iemand die andere 
voorkeuren heeft. En je kunt op een tempo studeren/oefenen dat bij jou past.  
Een les bij Stick Around duurt 40 minuten*. Die tijd is nodig om je meer te laten 
doen dan alleen je huiswerk te laten horen, nieuwe lessen te proberen en weer 
gedag te zeggen. De lessen van Stick Around zijn praktijk gericht wat inhoudt 
dat we meer doen dan alleen drumtechnieken doceren. Het uiteindelijke doel van 
drumles is dat je kunt functioneren als drummer van een band. 
Om dat doel te bereiken zal je leren  op verschillende manieren mee te spelen om 
zo de praktijk benaderen. 
De lessen bij Stick Around worden gegeven door Marcel Weijtenburg.  
 
Eigen muzikale inbreng 
Om het studeren/oefenen zo prettig mogelijk te maken is jouw muzikale 
voorkeur van groot belang. Het is erg leuk om mee te leren spelen met muziek die 
jouw voorkeur heeft.  
Op die manier kan je ook makkelijk een doel stellen van wat je wilt leren in de 
lessen. Heb je een favoriete drummer of een stijl muziek die je erg leuk vindt, 
dan kunnen we heel gericht te werk gaan.  
 
Prijs 
De prijs voor een individuele drumles van 40 minuten bedraagt bij Stick Around 
25,00**. De meeste mensen kiezen ervoor om elke week les te krijgen. Het is 
echter ook mogelijk om één keer per twee weken les te krijgen.  
Als je regelmatig lessen wilt volgen wordt er gekeken wat een geschikte tijd is in 
het rooster. Als je zo nu en dan een les wilt volgen, word je verzocht zelf een 
afspraak te maken voor de data waarop je de lessen wilt volgen. 
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Wijze van betaling 
Voor de betaling van de lessen hoef je weinig te doen; zodra je hebt 
ingeschreven, krijg je vanzelf een rekening voor de komende 4 lessen. De 
rekening krijg je via email. Je wordt verzocht om de rekening te voldoen voor de 
uiterste betaaldatum. In principe betaal je dus altijd voor vier lessen vooruit. 
Betaal je de rekening niet op tijd, dan wordt er een herinnering gestuurd die je  
€ 7,50 kost.   
 
Afmelding 
Als je weet dat je niet naar de les kunt komen, word je verzocht je af te melden. 
Dit dient te gebeuren uiterlijk in 3 dagen voorafgaand aan je les. Als je niet op 
tijd afmeldt, ben je toch lesgeld verschuldigd Meldt je je op tijd af, dan 
verschuift de les naar de eerst volgende keer. Afmelden kan telefonisch of per 
email bij Marcel Weijtenburg. 
 
Opzeggen 
Indien je wilt stoppen met drumlessen, heb je een opzegtermijn van 4 lessen. 
 
Inschrijving   
Als je deze overeenkomst goed hebt gelezen en akkoord gaat met de bepalingen, 
dan ben je klaar om het bijgeleverde inschrijfformulier in te vullen en te 
ondertekenen. Als je jonger bent als 18 jaar word je verzocht het 
inschrijfformulier te laten ondertekenen door één van je ouders of verzorgers. 
De proefles die je krijgt is gratis en zonder verdere verplichtingen. 
Als je iemand wilt laten aanmelden voor drumlessen bij Stick Around, dan kan 
dat natuurlijk. Daar staat een beloning tegenover van één gratis drumles!  
 
Veel drumplezier bij Stick Around! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*m.u.v. leerlingen t/m 9 jaar, zij krijgen 20 minuten les en betalen € 12,50 per les. 
**prijswijziging voorbehouden. 
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