
Algemene Voorwaarden 
Wouter van Dijk Muziek & Gitaarles  

 

Met betrekking op geleverde diensten en/of producten, in overeenkomst tussen opdrachtgever en 
uitvoerende (Wouter van Dijk of eenander die werkzaam is voor Wouter van Dijk Muziek) zijn de 
volgende algemene voorwaarden van toepassing: 
 

- Muzieklessen die door de opdrachtgever of gemachtigde van de opdrachtgever op de dag 
waarop de les(sen) gegeven zouden worden (volgens wederzijdse afspraak) afgezegd worden 
kunnen door Wouter van Dijk Muziek volledig in rekening worden gebracht, inclusief reeds 
gemaakte reiskosten, exclusief reistijd/kostenvergoeding voor door afzegging niet gemaakte 
reistijd/kosten. 

- Betaling gebeurt, behalve wanneer anders afgesproken, middels facturering door Wouter van 
Dijk Muziek, KVK 57367604, BTW nummer: NL001541138B55 

- Facturen dienen voldaan te worden binnen veertien dagen na aankomst factuur bij 
opdrachtgever. Facturen worden opgesteld middels vooraf afgesproken tarieven en 
vergoedingen. Indien er geen mondeling overleg heeft plaatsgevonden geldt het standaardtarief 
voor gitaarles zoals te vinden op www.woutervandijkmuziek.nl. 

- Vanaf fiscaal jaar 2020 is de eenmanszaak Wouter van Dijk Muziek niet btw-plichtig middels de 
kleine ondernemersregeling. Wouter van Dijk Muziek brengt derhalve nooit btw in rekening: de 
btw-compensatiepost die op facturen kan voorkomen is puur voor eigen administratie en kan 
niet als btw worden beschouwd. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.woutervandijkmuziek.nl/


Terms and Conditions 
Wouter van Dijk Muziek & Gitaarles  

The following terms and conditions apply on all services rendered by or products purchased from (in 

agreement with client) Wouter van Dijk Muziek (Wouter van Dijk or anyone explicitly working for 

Wouter van Dijk Muziek): 

- Music lessons cancelled by the client or the benificiary on the day when the lesson was mutually 
agreed to take place can be fully charged by Wouter van Dijk Muziek, including incurred travel 
expenses 

- Invoices will be sent by and paid to, unless otherwise agreed upon, Wouter van Dijk Muziek, 
Chamber of commerce 57367604, VAT number: NL001541138B55 

- Invoices are to be paid within two weeks of client’s receival of the invoice. Prices will be agreed 

upon explicitly by both parties. If prices for music lessons were not discussed prior to the 

moment of invoicing, standard rate will apply as described on www.woutervandijkmuziek.nl 

- As of 2020, Wouter van Dijk Muziek is not obligated nor allowed to charge value added tax 

(known as btw in Dutch). Wouter van Dijk Muziek will therefore never charge VAT. If the 

expense ‘btw comp.’ is present on your invoice it can not be considered VAT for all effects and 

purposes: this is for administrative purposes only. 

http://www.woutervandijkmuziek.nl/

