Algemene Voorwaarden - Reguliere trompetlessen
Inschrijving
•
•
•
•

Inschrijven kan via de website, per mail of telefoon. Bij minderjarigen dienen de
ouders of verzorgers verantwoording te dragen over de inschrijving.
Inschrijven kan gedurende het gehele jaar plaatsvinden. Inschrijvingen gelden tot het
eind van het schooljaar.
Het aantal trompetlessen per schooljaar is vast, namelijk 40 lessen per jaar uitgaande
van de vakantieregeling die voor u van toepassing is.
Inschrijven geschiedt één maal en wordt stilzwijgend verlengd.

Opzeggen, verhindering en restitutie
•

•

•

•

Een verzoek tot beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt. Wanneer de overeenkomst eerder wordt ontbonden dan is
afgesproken dient het resterende lesgeld te worden voldaan.
Leerling dient bij verhindering van een trompetles tijdig schriftelijk of telefonisch
mededeling te doen. Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik
maakt van een afgesproken lesuur, is betaling gewoon verschuldigd.
Trompetlessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte worden
normaal doorbetaald. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) is geen lesgeld
verschuldigd of wordt voor vervanging gezorgd.
Restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ziekte of een ongeval,
waardoor de leerling langer dan twee maanden geen trompetles kan volgen, na
overlegging van een medische verklaring.

Betaling
•
•

•
•

Lesgeld is verschuldigd conform de geldende tarieven vermeld op de website
"Trompetles aan huis".
Trompetles aan huis factureert alleen het lesgeld. Lesmaterialen en een trompet
vallen niet binnen het lesgeld. Trompetles aan huis draagt geen enkele
verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen
van de leerling tijdens de lessen.
Het lesgeld dient te worden voldaan aan de hand van een factuur in per maand of per
jaar. Bij betaling per jaar vind een korting van 5% plaats.
Als een leerling later in het jaar met de reguliere lessen start wordt het lesgeld
berekend over de resterende weken tot het einde van het seizoen.
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•

Het lesgeld wordt binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum betaald.
Wanneer geen betaling is ontvangen na de betalingstermijn van 14 dagen is docent
gerechtigd om de trompetlessen stop te zetten en een incassobureau in te zetten om
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten te verhalen. Mocht er spraken zijn van
een uitzonderlijk situatie of een geval waardoor betaling niet mogelijk is, wordt dit
kenbaar gemaakt door de leerling. Er zal altijd naar een oplossing gekeken worden.
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