Lesvoorwaarden Sem Jansen
Overeenkomst voor het volgen van zang- en gitaarlessen bij Sem Jansen.
Artikel 1: Duur
De leerling neemt een leskaart af van tien lessen. De leskaart wordt na tien lessen stilzwijgend verlengd
met tien nieuwe lessen. Instromen is te allen tijden mogelijk.
Artikel 2: Opzegging
U dient schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.
Wanneer een contractant na de huidige leskaart besluit te stoppen dient hij dit dus te melden tijdens of
voor de zesde les van deze leskaart.
Gedurende de opzegtermijn zetten we de lessen voort.
Een leerling heeft altijd het recht om de betaalde leskaart af te maken. Mocht een leerling er toch voor
kiezen direct te stoppen, dan worden de niet gevolgde lessen niet terugbetaald door de docent.
Artikel 3: Vakanties, verzuim en inhaallessen
De basisschool vakantieweken regio zuid worden aangehouden. In deze weken is er geen les en wordt er
door de leerling ook niet betaald.
Bij afwezigheid van de leerling dient deze de docent op de hoogte te stellen.
Per schooljaar kan een leerling twee maal een les missen zonder dat deze in rekening wordt gebracht.
Bij het verzuimen van meer dan deze twee lessen wordt de normale prijs voor een les in rekening
gebracht. Voor een inhaalles door afwezigheid van de leerling wordt een extra bedrag van 7,50 gerekend.
Bij langere afwezigheid door ziekte o.i.d. kan in overleg met de docent een tijdelijke stop van de lessen
worden ingelast.
Artikel 4: Betaling en tarieven
De leerling (boven 18) of de ouders/wettelijke verzorgers van de leerling ontvangen bij de start van een
nieuwe leskaart een factuur.
Het lesgeld dient aan het begin van de 10 lessen betaald te worden.
Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de docent zich het recht voor om het verzorgen van lessen
op te schorten, de betaling loopt in dit geval door tot het einde van de opzegtermijn (een maand).
De bedragen zijn inclusief BTW. Voor de leerlingen onder de 21 bedraagt dit 0% en voor
de leerlingen boven de 21 bedraagt dit 21%.
Artikel 5: Evaluatie
Op aanvraag kan er een evaluatiegesprek plaatsvinden.
Artikel 6 Akkoord
Door het starten van de lessen geeft de leerling aan in te stemmen met de bovengenoemde
lesvoorwaarden.
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