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Drumschool LogBlock en Pianoschool LogBlock zijn onderdeel van MuziekCentrum 
LogBlock (MC Logblock) 
 
Algemene Voorwaarden MC LogBlock per sinds januari 2018.  
 
Docenten Drums:  Jaap Koning (eigenaar), Henning Luther, Uli Genenger, Jasper Oudejans, 
Axel Limbeek. 
Docenten Piano:  Hein Hoogendoorn, Abel Tuinsta, Bart van der Elst, Max Snel, Daan 
Hutting 
Docent Gitaar: Eren Ozilhan. 
Docent Viool: Rossi Ovtcharova. 
 
adres : Kierkegaardstraat 58 1185AH Amstelveen. 
Administratie : Lilian Even admin@logblock.nl 
Tel : 0641868200 (jaap koning, eigenaar) 
 
Artikel 1 Introductieles : 
Een proefles duurt 30 minuten. De proefles wordt betaald per factuur. 
Mocht na een proefles besloten worden tot doorgang van lessen bij MC LogBlock dan vindt 
het inroosteren van reguliere lessen in overleg plaats via de docent. De leerling wordt 
vervolgens automatisch ingeschreven bij MuziekCentrum LogBlock. De algemene 
voorwaarden gelden vanaf dat moment. 
 
Artikel 2 Lesovereenkomst : 
Voor deelnemer jonger dan 18 jaar zijn de ouders of verantwoordelijke opvoeders 
aansprakelijk voor verplichtingen die voortvloeien uit de les overeenkomst zoals betaling van 
het lesgeld. Dit inschrijfformulier dient voor aanvang van de eerste les volledig ingevuld, 
aangevinkt voor akkoord geretourneerd te zijn. 
 
Artikel 3 Beëindiging of wijziging les overeenkomst : 
Beëindiging of wijziging van de inschrijving dient  per email naar admin@logblock.nl 
schriftelijk te worden doorgegeven. De opzegtermijn bedraagt 4 lesweken. Zonder 
schriftelijke bevestiging van beëindiging of wijziging wordt de huidige lesvorm van 10 of 20 
lessen stilzwijgend verlengd.  
Na schriftelijke bevestiging en na de opzegtermijn wordt de leerling uitgeschreven bij 
MuziekCentrum LogBlock en zijn de algemene voorwaarden niet meer van toepassing. 
 
Artikel 4 Betaling lesgelden : 
De deelnemer, of ouder/verzorger van de deelnemer, is verplicht het vastgestelde lesgeld 
vóór de eerste les van de nieuwe periode te voldoen. Voor betalingen van het lesgeld 
ontvangt de deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer een factuur van MCLogBlock. 



Het les tarief wordt jaarlijks aan het eind van ieder les seizoen opnieuw door MuziekCentrum 
LogBlock vastgesteld. De leerling of ouder/verzorger van de leerling wordt hiervan tijdig 
schriftelijk op de hoogte gesteld.  
 
Artikel 5 Betalingsachterstand : 
Bij achterstand van betaling van het lesgeld wordt een betalingsherinnering gestuurd. 
Voor een derde betalingsherinnering wordt €15,- administratiekosten gerekend. Als 
vervolgens binnen 10 dagen na de dagtekening van de derde betalingsherinnering nog 
steeds het lesgeld niet is voldaan, dan vervallen vanaf die datum alle aanspraken op lessen. 
Men blijft echter aansprakelijk voor de kosten van de lessen die inmiddels zijn genoten. Bij 
het niet voldoen hiervan ziet MC LogBlock zich genoodzaakt een incassobureau in te 
schakelen, waarvoor de kosten volledig voor rekening van de deelnemer of ouder/verzorger 
van de leerling komen.  
 
Artikel 6 Lesperiodes en eindpresentatie. 
Een lesperiode bestaat uit 10 of 20 lessen. 
De lessen vinden wekelijks (onder de 21 jaar) of tweewekelijks (boven de 21 jaar) plaats. Er 
vinden geen lessen plaats in de reguliere vakantieperiodes regio Noord.(zie bijlage) 
Eens per jaar vind er een eindpresentatie plaats. 
 
Artikel 7 Annuleren les of wijzigen lestijd : 
Wij gaan ervan uit dat de deelnemer prioriteit legt bij de gemaakte les afspraak. Annuleren 
van de les is voor eigen rekening. 
De lestijd van een leerling staat in principe vast. Wanneer de lestijd van de leerling gewijzigd 
moet worden wegens omstandigheden moet dat in overleg met de docent en kan dat alleen 
aan het begin van een nieuwe periode van 10 of 20 lessen. Indien het niet mogelijk is de 
lestijd  meteen te wijzigen geeft dat geen recht op annulering van de lessen. 
 
Artikel 8 Afwezigheid docent : 
MC LogBlock zal bij ziekte of afwezigheid van een docent zorgen voor een geschikte 
vervanger of een inhaalles plannen. Mocht het niet mogelijk zijn tijdig een geschikte invaller 
te regelen of een inhaalles in te plannen, dan zal de les komen te vervallen en is voor 
rekening van MC LogBlock.  
Vervanging door een andere docent geeft geen recht op annulering of restitutie van de les of 
de lessen.  
 
Artikel 9 Aansprakelijkheid :  
MC LogBlock is niet aansprakelijk voor letsel van de leerling opgelopen tijdens of onderweg 
naar de les. 
MC LogBlock is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan door deelnemer 
meegebrachte eigendommen. 
De leerling wordt geacht de apparatuur en instrumenten te gebruiken waarvoor ze zijn 
bedoeld en te behandelen als ware deze zijn eigendom. Schade aan de instrumenten, 
apparatuur en/of de les studio welke voortvloeien uit oneigenlijk gebruik wordt op de 
deelnemer of ouder/verzorger van de deelnemer verhaald. 
 
Artikel 10. Geldigheid algemene voorwaarden. 
De algemene voorwaarden zijn bindend zolang de leerling staat ingeschreven bij MC 
LogBlock. Zie artikel 3.  
  

  

  

  

  



  

  

Lesprijzen sinds 1 september 2020 (piano, drums, djembé, 
gitaar, viool) 
 
 
Privé les Kinderen : (30 minuten elke week) 
 
Proefles (30 min)        €20,- 
10 lessen kaart           €220,- 
20 lessen kaart           €415,- 
 
Duolessen (30 minuten elke week) Altijd in overleg. 
10 lessen kaart           €140,- 
20 lessen kaart           €265,- 
 
Volwassenen : (vanaf 21 jaar, in principe om de week 45 minuten. Lessen elke week zijn ook 
mogelijk) 
 
Proefles (30 minuten)    €25,- 
10 lessen kaart 45 min. €400,- 
10 lessen kaart 30 min  €265,- 
 
Slagwerkgroep : 
per persoon : 10 lessen van 90 minuten €200,-  (alleen op zaterdag) 
 
Beatz met Jazper : 
per persoon : 6 lessen van 90 minuten €300,-  
 
 
Alle lessen aan volwassenen vanaf 21 jaar zijn belast met wettelijk vastgesteld tarief van 
21% btw.  
Bovenstaande prijzen zijn inclusief BTW. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Vakantiedata 2020/2021: Volgens Rijksoverheid.nl 
 

Herfstvakantie :       maandag 12 oktober t/m zondag 18 oktober 2020 

Kerstvakantie :         maandag 21 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie : maandag 22  februari t/m zondag 28 februari 2021 

Meivakantie:            maandag 3 mei t/m zondag 16 mei 2021 

Zomervakantie :       maandag 12 juli t/m zondag 22 augustus 2021 

 

Algemeen Erkende Feestdagen 2019 -2020: 

 

Goede vrijdag :                            vrijdag 2 april 2021 

Eerste en tweede Paasdag :       zondag 4 en maandag 5 april 2021 

Koningsdag :                                maandag 27 april 2021 

Hemelvaartsdag :                         donderdag 13 mei 2021 

Eerste en tweede Pinksterdag:  zondag 23 en maandag 24 mei 2021 

 

Voorspel Weekend Drumschool Logblock en Pianoschool LogBlock : 

Nog niet bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PRIVACYVERKLARING  
 
MC Logblock, gevestigd aan Kierkegaardstraat 58, 1185AH Amstelveen, is verantwoordelijk 
voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
MC Logblock hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring willen we heldere 
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er 
alles aan om je privacy te 
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MC Logblock houdt 
zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
MC Logblock verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hierna vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-
mailadres en bankrekeningnummer. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
MC Logblock verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• Het afhandelen van jouw betaling 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
MC Logblock bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
MC Logblock deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Terms and Conditions MuziekCentrum LogBlock 
Rates 

Holidays 
Privacy Agreement 

2020 en 2021 

  
Drumschool Logblock and Pianoschool Logblock are part of MuziekCentrum Logblock. 
 
Drum teachers:  Jaap Koning (eigenaar), Henning Luther, Uli Genenger, Jasper Oudejans, 
Axel Limbeek 
Piano teachers:  Hein Hoogendoorn, Abel Tuinsta, Bart van der Elst, Max Snel, Daan Hutting 
Guitar teacher: Eren Ozilhan. 
Violin teacher: Rossi Ovtcharova. 
 
Administration : Lilian Even admin@logblock.nl 
Tel : 0641868200 (Jaap Koning, owner)  
 
Article 1 Introductory: 
A trial lesson lasts 30 minutes. The Trial lesson will be paid per invoice. If you decide to start 
regular lessons after the trial lessons at MuziekCentrum Logblock then You will be scheduled 
as soon as possible in consultation with the administration. The student is then automatically 
enrolled in Muziekcentrum Logblock. The general conditions apply from that moment 
onwards. 
 
Article 2 Contract Agreement : 
For participants under the age of 18, parents or responsible educators are liable for 
obligations arising from the contract agreement such as payment of the tuition fee. This 
registration form must be completed before the start of the first class, checked for the 
agreement to be returned. 
 
Article 3 Termination or Modification Lesson Agreement : 
Termination or modification of the registration must be made by email to admin@logblock.nl 
in writing. The notice period is 1 month before the end of the 10 or 20 lessons contract. 
Without written confirmation of termination or modification, the current course form of 10 or 
20 lessons is tacitly renewed. After written confirmation and after the notice period, the pupil 
is written out at Muziekcentrum Logblock and the terms and conditions are no longer 
applicable. 
 
Article 4 Payment : 
The pupil, or parent/caregiver of the pupil, is obliged to meet the set tuition fee before the first 
lesson of the new period. For payment of the tuition fee, the pupil or parent/caregiver of the 
student receives an invoice from Muziekcentrum Logblock. 
The course rates are once again determined by Muziekcentrum Logblock at the end of each 
course year. The pupil or parent/caregiver of the pupil shall be informed of this in writing in 
good time. 
 
Article 5 late payment: 
In The backlog of the tuition fee, a payment reminder is sent. For A third payment reminder, 
€15,-administration costs are counted. If the tuition fee is still not fulfilled within 10 days after 
the date of the third payment reminder, then all claims for lessons will expire from that day. 
However, one remains liable for the costs of the lessons that have now been enjoyed. In the 



failure to comply with this, Muziekcentrum LogBlock is obliged to enable a collection agency, 
for which the costs are fully borne by the participant or parent/caregiver of the pupil. 
 
Article 6 lesson periods and final presentation. 
A Lesson period consists of 10 or 20 lessons. Classes are held weekly (under 21 years) or 
two weekly (above 21 years). No lessons will take place in the regular holiday periods in the 
North region. (see appendix) 
Once a year a final presentation takes place. 
 
Article 7 Cancel lesson or change teaching time: 
We assume that the participant prioritizes the made lesson appointment. Cancelling the 
lesson is for your own account. The teaching time of a pupil is in principle fixed. When the 
pupil's lesson time must be changed due to circumstances, it must be in consultation with the 
teacher and can only at the beginning of a new period of 10 or 20 lessons. If it is not possible 
to change the lesson time immediately, this does not give the right to cancel the lessons. 
 
Article 8 Absention Teacher: 
Muziekcentrum LogBlock will provide a suitable replacement or a catch-up lesson in case of 
sickness or absence of a teacher. Should it not be possible to arrange a suitable 
replacement in a timely manner or to schedule a catch-up lesson, the lesson will expire and 
is for the account of Muziekcentrum LogBlock. Replacement by another lecturer does not 
give a right to cancellation or refund Lesson or lessons. 
 
Article 9 Liability: 
Muziekcentrum LogBlock is not liable for injury of the pupil incurred during or on the way to 
the class. 
MuziekCentrum LogBlock is not liable for damage, loss or theft to the participant who has 
brought property. 
The pupil is deemed to use the equipment and instruments for which they are intended and 
treated as if they were owned. Damage to the instruments, equipment and/or the Les studio 
resulting from improper use is recovered from the pupil or parent/caregiver of the pupil. 
 
Article 10. Validity of terms and conditions. 
The Terms and conditions are binding as long as the pupil is registered at Muziekcentrum 
Logblock. See article 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rates MuziekCentrum LogBlock. 
Drums, Piano, Djembé, Cajon, Guitar. Violin. 
  
 
Privat lessons Children : (30 minutes every week) 
Trial lesson (30 min)                  €20,- 
10 lesson card                            €220,- 
20 lesson card                            €415,- 
 
Duo lessons (30 minutes every week) Always in consultation. 
10 lesson card                            €140,- 
20 lesson card                            €265,- 
Adults : (From the age of 21 years old, in principle 45 minutes every two weeks. (In 
consultation lessons every week are possible) 
 
Trial Lesson (30 minutes)         €25,- 
10 lesson card 45 min.              €400,- 
10 lesson card 30 min               €265,- 
 
Percussion Group World Music : 
per person : 10 lessons 90 minuten each lesson : €200,- (only saturdays) 
 
Beatz with Jazper : 
per person : 6 lessons 90 minutes each lesson : €300,- 
All classes for adults from 21 years of age are charged with a statutory rate of 21% VAT.  
Above prices include VAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Holidays, 2020/2021 

 
 
Autumn Holiday :                    Monday 12 oktober t/m Sunday 18 oktober 2020 
Christmas Holiday :                Monday 21 december 2020 - Sunday 3 januari 2021 
Spring Holiday :                       Monday 22 February- Sunday 28 February 2021 
May Holiday:                            Monday 3 May – Sunday 16 May 2021 
Summer Holiday :                    Monday 12 Juli - Sunday 22 August 2021 
 
Public holidays 2020-2021 : 
 
Good Friday:                              Friday 2 April 2021 
First and Second Easter Day:  Sunday 5 and Monday 6 April 2021 
Kingsday:                                   Monday 27 April 2021 
Hemelvaartsday:                      Thursday 13 May 2021 
Pinksterdays:                            Sunday 23 May and Monday 24 May 2021 
 
Final Presentations : To be announced. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Privacy Statement : 
 
MC Logblock, located at Kierkegaardstraat 58, 1185AH Amstelveen, is responsible for the 
processing of personal data as shown in this privacy statement. 
 
MC Logblock attaches great importance to protecting your Personal data. In This Privacy 
Statement we want to give Clear and transparent information about how we handle personal 
data. We do everything to ensure your privacy and therefore handle personal data with care. 
In all cases, MC Logblock adheres to the applicable laws and regulations, including the 
general data protection regulation. 
 
Personal data that we acquire : 
MC Logblock processes your personal data because you use our services and/or because 
you provide this information to us. Below, You will find an overview of the personal data we 
process: 
Front-and Surname, gender, date of birth, address details, telephone number, email address 
and bank account number. 
 
For what purpose and on what basis we process personal data : 
MC Logblock processes your personal data for the following purposes: 
• To be able to call or email you if this is necessary to be able to perform our service 
• Informing You about changes to our services and products 
• Handling Your payment. 
 
For what period of time we store personal data : 
mc Logblock keeps your personal data for no longer than is strictly necessary to realize the 
purposes for which your data is collected. 
 
Sharing of personal data with third-party. 
MC Logblock will never share your personal data with third parties. 


