VOORWAARDEN GITAARLES
*De overeenkomst wordt aangegaan voor een tijd van 1 jaar.
*De schoolvakanties zijn vrij. De vakantieperiodes en overige vrije feestdagen zijn overeenkomstig
die van het voortgezet onderwijs in regio midden. Eventuele wijzigingen worden bij aanvang van
elk cursusjaar op de website aangekondigd.
Bij verandering van groepsgrootte, lesduur en lesfrequentie komt de leerling automatisch in een
andere tariefgroep.
*Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik van de afgesproken les maakt, is
niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van leerling wegens ziekte, kan bij voortdurende ziekte
na twee weken volstaan worden met de helft van het lesgeld.
*Betaling geschiedt maandelijks per automatische incasso, aan het einde van de betreffende
lesmaand, in 12 maandelijkse termijnen. Tevens is het mogelijk jaarlijks het hele bedrag in één keer
over te maken. Andere mogelijkheden kunnen besproken worden in overleg met de docent.
*Wanneer de leraar afgesproken lessen niet geeft, is geen lesgeld verschuldigd. Echter, bij verzuim
door een periode van arbeidsongeschiktheid van de leraar (ziekte, ongeval en
familieomstandigheden), dient maximaal 2 lessen per cursusjaar doorbetaald te worden.
*Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk of per email te geschieden, met inachtneming
van een termijn van 3 maanden aan: Gitaarschool Cordes Amis, schokker 65, 3891 DM Zeewolde.
Mailadres: theodebruijn@solcon.nl Indien de overeenkomst gedurende de tijd waarvoor ze is
aangegaan niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst geacht door te lopen voor dezelfde tijd op
dezelfde voorwaarden
*In het geval dat de leerling blijk geeft van onvoldoende motivatie, inzet, interesse en plezier voor
de repetities en dit structureel over een langere periode het geval is, kan de docent, nadat enig
overleg hierover heeft plaatsgevonden en hierin geen verandering optreedt, een bindend advies
geven het lidmaatschap te beëindigen.
*Per 1 september van ieder jaar kunnen de tarieven/lesvormen worden gewijzigd.
Gitaarschool “Cordes Amis”
Schokker 65-3891 DM - Zeewolde
tel 06 40664579 – 036 7501423
IBAN: NL23 RABO 01196.92.791
KvK 55.89.98.82

