-ALGEMENE VOORWAARDEN -

dee lessen worden aangegaan voor minimaal 1 maand.
Indien de leerling de les afzegt, wegens ziekte of andere redenen, dienen deze wel betaald te
worden. Inhalen van deze lessen is hierbij niet mogelijk.
wanneer
anneer de docent afwezig is door ziekte of andere reden, dan worden deze lessen waargenomen
door een andere docent, ingehaald of terugbetaald.
dee aanschaf van instrumenten en bladmuziek zijn voor rekening van de leerling.
lessen
essen dienen uitsluitend schriftelijk of per ee-mail
mail te worden opgezegd. (gericht aan de
administratie)
dee opzegtermijn bedraagt één maand.
bijij opzegging van de lessen wordt eventueel teveel betaald lesgeld gecredite
gecrediteerd
erd

-PROEFLES
PROEFLES en KENNISMAKINGSLESSEN
KENNISMAKINGSLESSEN-

de proefles is gratis, mits u of uw zoon/dochter zich inschrijft middels ons inschrijfformulier
besluit u na de proefles niet door te willen gaan dan betaald u een gereduceerde prijs voor deze
les van € 10,- welke
lke u per overschrijving aan ons dient te voldoen. U ontvangt hier een factuur van
de kennismakingslessen bestaan uit vier privé/duo of trio lessen
het lesgeld voor de kennismakingslessen wordt uitsluitend betaald d.m.v. een eenmalige
incasso. U machtigd
tigd ons door invulling en ondertekening van het inschschrijfformulier.
restitutie van lesgeld voor de proefles en de kennismakingslessen is niet mogelijk

-VAKANTIES-

dee vakanties lopen synchroon met de in dat jaar geldende basisschoolvakanties en feestdagen zoals
vermeld op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties
over
ver de vakanties wordt geen lesgeld berekend, dit geldt niet voor huurgitaren.
-BETALINGEN-

-

de betaling van lesgeld, huurgitaar en lesboeken gaat uitsluitend per overschrijving per bank/giro.
bank/
het
et lesgeld en de huur van lesgitaren wordt per 2 maanden vooruit betaald.
betalingen
etalingen moeten worden gestort op IBAN no : NL03 INGB 0007 7470 65 t.n.v. Gitaarschool
Vlaardingen
laardingen onder vermelding van naam leerling en factuurnummer.
mocht
ocht het door u verschuldigde lesgeld na twee herinneringen nog steeds uitblijven, dan
zijn wij gemachtigd om het openstaande saldo per eenmalige incasso af te schrijven.
lestarieven
estarieven zijn onder voorbehoud. Gitaarschool Vlaardingen V.O.F. behoudt zich het recht te allen
tijde de tarieven te wijzigen.

-HUURGITAAR-

bijij schade aan de gitaar, gemaakt door huurder, is de huurder aansprakelijk en zal de hieruit
voortvloeiende kosten betalen. Normaal onderhoud en vervangi
vervanging
ng van onderdelen zijn voor kosten
van Gitaarschool Vlaardingen.

