Music on the Block - Algemene voorwaarden Flex-pakket 20/21

I.

De lestijden:

V:

a)

We hanteren geen vastgestelde dag en tijd,
maar lessen op afspraak.
b) Indien een leerling te laat op de les verschijnt,
kan de eindtijd van de les niet worden
verschoven. Indien de docent te laat op de
lessen verschijnt, verschuift de eindtijd wel
mee.
II.

in- en uitschrijven
a) Er kan op elk moment van het jaar gestart
worden met de lessen.
b) Bij inschrijving voor pianolessen wordt
uitgegaan van een minimale afname van 5
pianolessen.
c) In het geval van uitschrijven dient de reeks
lessen te worden afgemaakt.

III. lesgeld en betalingen:
a)

De prijzen van de lessen staan vermeld op de
website en in de tabel hieronder en staan vast
voor het gehele cursusjaar.
Lesduur

Lestarief

30 min.

€ 25,50

45 min.

€ 32,50

60 min.

€ 39,50

b) Betaling van het lesgeld vindt plaats aan het
begin van een reeks lessen en dient vooraf te
worden voldaan.
c) Wanneer de reeks lessen zijn gegeven, start in
overleg een nieuwe reeks lessen.
IV. Ziekte/verhindering:
a)

Bij ziekte/verhindering van de leerling worden
de lessen doorbetaald. Deze lessen kunnen
ingehaald worden, alleen wanneer dit in de
planning van de docent past. Ook moet dit
verzuim 24 uur van te voren gemeld zijn.
b) Bij ziekte/verhindering van de docent hoeft
deze les niet doorbetaald te worden. Ook deze
lessen kunnen ingehaald worden, alleen als dit
in de planning van de docent past. Indien er
geen mogelijkheid tot inhalen is, zal het
verschuldigde bedrag worden verrekend op de
volgende termijnfactuur.

Kortingen:
a)

Wanneer er meer dan 1 leerling op hetzelfde
adres woont en deze na elkaar les kunnen
krijgen geldt een korting van 10% op de lessen
van de tweede leerling.
b) Deze 10% geldt alleen bij lessen aan huis, niet
bij lessen op locatie of online lessen.
VI. Vakanties en feestdagen
a)

Er vinden geen lessen plaats in de vakantie,
maar in overleg met de ouder / leerling kan er
besloten worden de les toch door te laten gaan.
Deze lessen worden op de volgende
termijnfactuur verrekend of verrekend met
eerder uitgevallen lessen.
b) Op feestdagen worden er geen lessen gegeven,
tenzij samen anders wordt afgesproken.
c) De vakantieperiode kan dienen als
inhaalperiode voor eerder vervallen lessen.
d) Vakanties zijn vastgesteld o.b.v. de
onderstaande website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scho
olvakanties/overzicht-schoolvakanties-perschooljaar/overzicht-schoolvakanties-2020-2021
Vakanties:
Herfstvakantie 2020:
10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 2020-2021: 19 dec. 2020 t/m 03 jan. 2021
Voorjaarsvakantie 2021: 20 feb. 2021 t/m 28 feb. 2021
Meivakantie 2021:
01 mei t/m 09 mei 2021
Zomervakantie 2021:
start op 10 juli 2021
Officiele feestdagen:
1e kerstdag:
2e kerstdag:
oudejaarsdag:
nieuwjaarsdag:
goede vrijdag:
1e paasdag:
2e paasdag:
koningsdag:
1e pinksterdag:
2e pinksterdag:

25 december 2020
26 december 2020
31 december 2020
01 januari 2021
02 april 2021
04 april 2021
05 april 2021
27 april 2021
23 mei 2021
24 mei 2021

Ondertekenen:
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Naam en handtekening
Docent

Naam en handtekening
leerling / ouder:

……………………………………

…………………………………….

