ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN
ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden gelden voor de
diensten van ‘Drumcoach Jack’, gevestigd
te Den Helder, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 60196599.
Hij / Zij
Voor het gemak wordt in de tekst de “hij” vorm
gebruikt.
Dit had ook “zij” kunnen zijn of vice versa.

DIENST DRUMLES
De leerling kan het hele jaar door instappen.
een standaard cursusjaar is niet aan de orde.
In overleg wordt de leerling ingeroosterd.
De lesstof is bestaand materiaal en/of voor de
leerling op maat geschreven lesstof.
Voor structuur en vorderingen voor de leerling is
1 les per week aan te bevelen.
In de schoolvakanties en op de gebruikelijke
feestdagen worden in principe geen lessen gegeven.
Leerlingen die in deze perioden toch les willen,
kunnen overleggen of zij ingeroosterd
kunnen worden voor zover de agenda van
Drumcoach Jack dat toe laat.
INTRODUCTIE LES/EVALUATIE LES
Drumcoachjack biedt een oriëntatie lespakket van
twee lessen voor de prijs van een.
De eerste les is de introductie les en duurt ca. 45
minuten waarin onder andere wordt behandeld:
Zit-en speelhouding.
De basisprincipes van het drumstel.
Theorie en praktijk.
(T)huiswerk.
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Aan het eind van de introductie les wordt de
evaluatie les ingeroosterd voor een week later
of in overleg op een later tijdstip bepaald als er
ruimte in het lesrooster is.
In de evaluatie les van ca. 45 minuten wordt het
thuiswerk van de introductie les doorgenomen en
nieuw lesstof behandeld.
Aan het eind van deze les wordt besproken of de
leerling ingeroosterd wilt worden voor zijn eerste
10-strippenkaart.
De leerling heeft de keuze om de introductie les
middels een factuur te betalen (de gratis evaluatie
les wordt op de factuur genoemd) of te laten
verrekenen in zijn eerste 10-strippenkaart.
Bij deze laatste optie worden 9 lessen
gefactureerd voor alleen de eerste kaart met
10-strippen.
Drumcoach Jack 10-strippenkaart
Voor (ouders/verzorgers van) leerlingen biedt
Drumcoach Jack zijn 10-strippenkaart.
Het voordeel hiervan is dat de leerling met 10
lessen voor zichzelf kan peilen of hij drumles leuk
vindt om ermee verder te gaan.
Als de kaart vol is, dan kan de leerling een nieuwe
10-strippenkaart kopen of niet.
Er geldt geen opzegtermijn als de leerling besluit
te stoppen.
Voor niet gebruikte strippen geldt geen restitutie
van lesgeld.
De 10-strippenkaart is persoonsgebonden.
Met andere woorden: anderen kunnen het lestegoed niet overnemen.
de strippenkaart is een half jaar geldig vanaf de
factuurdatum.
De leerling kan een keuze maken uit een les van 30
minuten of 45 minuten.
Een leerling met een leeftijd tot 20 jaar betaald
0% btw en een leerling met een leeftijd vanaf 21
jaar betaald 21% btw.
de betalingstermijn is 7 dagen vanaf factuurdatum.
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UITVAL VAN LESSEN door de docent
Bij uitval van lessen door de docent (door ziekte,
calamiteiten en dergelijke) wordt de leerling zo
spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
UITVAL VAN LESSEN DOOR DE LEERLING
De reden om een ingeroosterde les af te zeggen
dient aannemelijk te zijn.
De leerling/ouder/verzorger dient het verzuim
telefonisch/via whatsapp/via sms etc. uiterlijk 24
uur voor aanvang van de ingeroosterde les
kenbaar te maken.
Bij afwezigheid van de leerling, zonder afmelding,
wordt een strip op de strippenkaart in
mindering gebracht.
AANSPRAKELIJKHEID TIJDENS DE DRUMLESSEN
Drumcoach Jack is niet aansprakelijk voor letsel
of schade die de leerling door eigen
toedoen veroorzaakt aan zichzelf, aan (de spullen
van) andere aanwezigen, de docent
en eigendommen van Drumcoach Jack.
Normale slijtage, bijvoorbeeld bij drumvellen,
valt niet onder de aansprakelijkheid van
Drumcoach Jack.
Als de leerling bewust schade veroorzaakt aan
lesmateriaal, bijvoorbeeld aan bekkens,
is hij aansprakelijk voor de door Drumcoach Jack
geleden schade.
Aan het begin van de lessen wordt aan de leerling
de juiste slagtechnieken geleerd, juist
ter voorkoming van blessures en schade aan
lesmateriaal.
Om gehoorbeschadiging van leerling en docent te
voorkomen/te beperken wordt luid
geluidsvolume dat geproduceerd wordt in de
lesruimte door de leerling en docent, gereduceerd
waarneembaar gemaakt via gesloten
hoofdtelefoons.
Men noemt dit monitoring.
De lesruimte is een professionele geluidscabine
waar het reduceren van luid geluid al begint.
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Drumcoach Jack is niet aansprakelijk voor
gehoorschade bij onjuist gebruik van monitoring
door de leerling.
Daarvan is sprake als de leerling het volume uit
zichzelf onnodig hoog in stelt of de
aanwijzingen voor een juiste monitoring niet
opvolgt.
In alle in deze voorwaarden genoemde gevallen is
de aansprakelijkheid van Drumcoach Jack beperkt
tot het bedrag dat door zijn verzekeraar
eventueel wordt uitgekeerd, dan wel bij het
uitblijven van een dergelijke uitkering, tot
maximaal het factuurbedrag van de door
Drumcoach Jack geleverde dienst.

DIENST DRUMS STEMMEN
In principe worden drums gestemd in de locatie van
Drumcoach Jack waar gebruik gemaakt
wordt van de “droge” akoestiek in de geluidscabine
en de akoestiek buiten de geluidscabine.
Afleiding door hinderende factoren (bijvoorbeeld
omgevingsgeluid bij de opdrachtgever als bij
hem thuis gestemd moet worden) kost tijd en tijd
kost geld.
Als u uw wensen en de staat van de te stemmen
drums van tevoren kenbaar maakt dan
kan vooraf een indicatie gegeven worden van de
benodigde tijd voor de opdracht.
U bespaart op (extra) voorrijkosten als uw drums
bij Drumcoach Jack gestemd worden.
Dat is zeker het geval als bij u thuis het stemmen
herhaald moet worden.
WAAROM MEERDERE KEREN STEMMEN?
De spanning van nieuwe opgespannen vellen kan
teruglopen omdat vellen zich gaan
“strekken” en zich proberen te vormen naar de
draagrand van de ketel.
Het beste is om de vellen een nacht op (gelijk
verdeelde) spanning te zetten.
Na het strekken kunnen nieuwe vellen beter
gestemd worden en drums hogere
tonen en een langer sustain (toonlengte)
voortbrengen.
Drums klinken weer helder met nieuwe vellen.
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Er bestaat altijd kans dat nieuwe drumvellen
opnieuw gestemd moeten worden als zij verder
strekken door het bespelen ervan en andere
invloeden.
Verder strekken/ontstemmen van vellen is een
normale eigenschap waarop men zich niet kan
beroepen als klacht als drums ontstemd raken.
Een persoonlijke voorkeur kan zijn om drums van
opgerekte, gebruikte vellen te voorzien die in
goede staat zijn (goede vorm, geen putten en
beschadigingen etc.) voor het
verkrijgen van een “vintage sound”. Drums klinken
dan droger met een korter sustain en er
hoeft minder na gestemd te worden.
MEERWERK
Indien er sprake is van meerwerk, zoals
bijvoorbeeld het vervangen en/of schoonmaken
van onderdelen voordat uw drums gestemd kunnen
worden, dan wordt dat gemeld.
Onderdelen kunnen vervangen worden als deze
nog leverbaar zijn.
De kosten daarvoor en de benodigde tijd worden
doorberekend in het uurtarief.
Uiteraard wordt eerst met u overlegd voordat die
werkzaamheden worden verricht.
Als er sprake is dat de kosten niet opwegen tegen
nieuwkoop of gebruikte drumspullen dan wordt dat
ook met u besproken.
Drumcoach Jack kan u dan verder van dienst zijn
met advies voor de aanschaf van nieuwe
drumspullen en/of gebruikte drumspullen.
Als de opdrachtgever ver weg woont van de locatie
van Drumcoach Jack is het verstandig om vooraf
te informeren naar de mogelijkheden voordat de
kosten te hoog worden.
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AANSPRAKELIJKHEID M.B.T. DE DIENST DRUMS
STEMMEN
Het spreekt voor zich dat er met zorg zal worden
omgegaan met uw drumspullen maar
Drumcoach Jack is niet aansprakelijk voor schade
aan uw drumspullen omdat schade aan
drumonderdelen onvermijdelijk kan zijn door het
volgende:
Oude drumvellen die verwijderd worden kunnen
scheuren omdat het materiaal is vergaan en ook
metalen onderdelen kunnen kapot gaan als zij
verroest zijn en/of lijden aan metaalmoeheid.
Schade aan de ketel (lak/bekleding) door
aangekoekt vuil en tape resten.
Als u uw drumspullen achterlaat bij Drumcoach
Jack is dat geheel op eigen risico.
informeert u altijd even bij uw verzekeraar wat dan
de voorwaarden zijn voor de dekking van schade en
verlies bij brand en diefstal.

DIENST ADVIES OVER (DE AANKOOP
VAN) DRUMSPULLEN
Bij Drumcoach Jack kunt u terecht voor advies
voor de aankoop van nieuwe en gebruikte
drumspullen.
Uw vragen worden beantwoord en toegelicht.
“Een goed begin is het halve werk” geldt ook bij de
aanschaf van drumspullen.
Tevens kunt u opdracht geven tot bemiddeling van
verkoop van uw drumspullen.
Tip!: Als u uw drumspullen met zorg behandeld dan
kan dat voordeel opleveren bij inruil of verkoop.
AANSPRAKELIJKHEID M.B.T. HET ADVIES OVER
(DE AANKOOP VAN) DRUMSPULLEN.
Het advies van Drumcoach Jack is gebaseerd op
ruim 40 jaar ervaring.
Er wordt geadviseerd naar gelang de persoonlijke
voorkeur van de opdrachtgever.
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Drumcoach Jack is niet aansprakelijk voor
reclamaties als uiteindelijk de verwachtingen van
de opdrachtgever anders zijn dan het resultaat
doordat bijvoorbeeld de persoonlijke
voorkeur van de opdrachtgever veranderd is.
Drumcoach Jack is eveneens niet aansprakelijk
voor adviezen die geen betrekking hebben op de
verstrekte opdracht.
SCHADE THUIS ONSTAAN BIJ ADVIES
Drumcoach Jack is niet aansprakelijk voor schade
die hij niet redelijkerwijze thuis bij de
opdrachtgever veroorzaakt.

DIENST: WORKSHOPS
AANMELDEN
U kunt zich via het e-mail adres van Drumcoach Jack
aanmelden voor workshops.
Vervolgens wordt met u contact opgenomen om het
programma en het aantal deelnemers te
bespreken.
AANSPRAKELIJKHEID
Gedurende de workshop zijn deelnemers geheel
aansprakelijk voor schade die zij aan zichzelf of
anderen toebrengen.
Niet Drumcoach Jack is daarvoor aansprakelijk.
Behoudens ingeval van schade door opzet zijdens
Drumcoach Jack.
Opdrachtgever is tijdens de workshop
aansprakelijk voor schade toegebracht aan
Drumcoach Jack’s spullen als de schade
veroorzaakt is door niet normaal gebruik terwijl
workshopleider duidelijk instructies heeft
gegeven voor normaal gebruik.

DIENST MASTERTRACK

(AANLEVEREN VAN DRUMTRACKS)
De opdrachtgever overlegt zijn wensen en legt
deze, voor zover dat mogelijk is, schriftelijk vast
als overeenstemming tussen partijen is bereikt.
Daarbij wordt onder meer aangegeven in welke
audio kwaliteit geleverd moet worden.
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Drumtracks worden door Drumcoach Jack
exclusief geluid effecten opgenomen en
inclusief EQ instellingen.
Indien gewenst en in overleg kunnen de drumtracks
zonder EQ opgenomen worden.
NA DE LEVERING VAN DRUMTRACKS
De opdrachtgever is, na betaling opdracht, vrij om
geluidseffecten aan de geleverde drumtracks
toe te voegen zolang de drumtracks maar
herkenbaar blijven (patroon en structuur).
De drumpartijen, geheel en gedeeltelijk, blijven
eigendom van Drumcoach Jack
Het uurtarief geldt voor alle uren die besteed zijn
aan de productie van de geleverde tracks.
Onder productie wordt verstaan het bedenken, het
ten uitvoer brengen, het opnemen (digitaal vastleggen), bewerken (gereed maken voor digitaal
verkeer) en distribueren van de drumpartijen.
De drumtracks kunnen op diverse manieren
aangeleverd worden:
Via overhandiging met de hand (SD cards ed worden
doorberekend)
Digitaal, via internet
AANSPRAKELIJKHEID
De ontvangst en betaling van het geleverde
materiaal wordt bevestigd dmv een getekende bon
bij overhandiging met de hand of via elektronisch
verkeer (de ontvangst van het materiaal
bijvoorbeeld via WeTransfer na betaling middels
telebankieren).
Drumcoach Jack is niet aansprakelijk voor verlies
en schade van het geleverde na bevestiging van
juist ontvangen.
Het is aan de opdrachtgever om zorgvuldig om te
gaan met het (opslaan van) geleverd materiaal.
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AANSPRAKELIJKHEID BIJ ALLE DIENSTEN
IN HET ALGEMEEN
Drumcoach Jack heeft de nodige voorzieningen
getroffen die nodig zijn voor een veilig gebruik in
zijn locatie.
Dit is vastgelegd in een omgevingsvergunning die de
gemeente Den Helder aan Drumcoach Jack heeft
verstrekt.
Het betreden van de locatie blijft te allen tijde
geheel op eigen risico.
DE HUISREGELS
Het in de nabijheid parkeren van vervoersmiddelen
is geheel voor eigen risico en mag geen hinder
opleveren voor de omliggende bedrijven.
Drumcoach Jack is niet aansprakelijk voor schade
aan deze vervoersmiddelen.
Roken en rennen in de ruimte is niet toegestaan.
Uitgaand en inkomend signaal van mobiele telefonie
kan storing en vervorming van geluid veroorzaken
welke door de gesloten hoofdtelefoons kan
worden weergegeven (monitoring).
Om die reden adviseert Drumcoach Jack om
leerlingen, opdrachtgevers en anderen die in de
ruimte aanwezig zijn hun mobiele telefoon tijdens
de drumlessen thuis te laten, buiten de
geluidscabine te houden of geheel uit te schakelen.
Als er dringende redenen zijn om uw mobiele
telefoon wel in de nabijheid te hebben met het
geluid ingeschakeld, overleg dit dan vooraf met de
docent.
Drumcoach Jack kan besluiten een drum leerling
de toegang tot de lessen te ontzeggen en per
direct te stoppen met aan hem les te geven.
Het zich niet houden aan de huisregels, wangedrag,
vernieling of betalingsachterstand kunnen
daarvoor redenen zijn.
De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft
echter bestaan voor overeengekomen was.
Als de betalingsachterstand onveranderlijk blijft
dan wordt dit vermeerderd met de wettelijke rente
en incassokosten.
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Deelname aan de lessen en het betreden van de
locatie is geheel op eigen risico als de leerling
daarvan niet op normale wijze gebruik maakt.
Drumcoach Jack is niet aansprakelijk voor
letselschade en verlies, diefstal of
beschadiging van de eigendommen van iedereen die
gebruik maakt van de diensten van Drumcoach Jack
Prijzen
Drumcoach Jack is vrij in het aanpassen van prijzen
van zijn diensten maar dient aanpassingen kenbaar
te maken.
Het spreekt voor zich dat een prijs die voor een
dienst overeengekomen is onveranderd blijft
totdat de dienst, met genoemde datum en tijd
geleverd is.
Met uitzondering van een prijs op
basis van nacalculatie indien schriftelijk
overeengekomen.
PORTRET RECHT
Iedereen die gebruik maakt van de diensten en
andere activiteiten van Drumcoach Jack en
daardoor zichtbaar en hoorbaar zijn, kunnen
worden vastgelegd door audio en video opname
apparatuur.
Opnames kunnen gebruikt worden als onderdeel
voor de drumlessen en publiciteitsdoeleinden.
Indien de betreffende persoon/personen
daartegen bezwaar heeft dan dient dit kenbaar
gemaakt te worden aan Drumcoach Jack.
INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
Het intellectueel eigendomsrecht van alle door of
in opdracht van Drumcoach Jack ontwikkelde
stukken, documenten (drumlessen, aantekeningen
etc.), gegevens en bestanden, berust bij Drumcoach
Jack, tenzij partijen hier schriftelijk andere
afspraken over hebben gemaakt.
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PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
Drumcoach Jack zal gegevens (zoals naam, (email)adres, BSN en telefoonnummers) van
degenen die gebruik maken van zijn diensten,
opnemen in zijn gegevensbestand.
In het kader van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens zullen deze gegevens niet
Verstrekt/gedeeld worden aan derden.
Een onoverkomelijke uitzondering geldt voor
partijen die in opdracht van Drumcoach Jack werk
uitvoeren, waaronder het bedrijf die de
administratie verzorgd en de belastingdienst die
Drumcoach Jack verplicht zich te houden aan
regels zoals de juiste gegevens op facturen.
Deze partijen verplichten zich echter ook te
houden aan de wet bescherming persoonsgegevens.
Door kennis te nemen van deze algemene
voorwaarden gaat de leerling akkoord met
deze algemene voorwaarden.
Indien de leerling minderjarig is, dient de
ouder/verzorger akkoord te gaan met deze
voorwaarden
Vastgesteld te Den Helder op 20 mei 2018
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