Hilde de Wolf

blokfluitles

Lesovereenkomst
Docent: Hilde de Wolf
Naam cursist:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Email:

Geboortedatum:

Naam ouder/verzorger:

Aantal lessen per cursusjaar: 38 / 19 / strippenkaart

Lesduur: 30 / 45 / 60 minuten

Ingangsdatum van de lessen (bij tussentijdse inschrijving):

Met deze overeenkomst hebben beide partijen ook de voorwaarden gelezen en goed bevonden

Plaats en datum:

-----------------------------------

---------------------------------------

Handtekening leerling/ouder/voogd

Handtekening docent

 


Plaats en datum:

Voorwaarden
Inschrijving en opzegging
Inschrijving gebeurt door middel van een lesovereenkomst.
Tussentijds inschrijven in het lopende cursusjaar is mogelijk. Het lesgeld wordt dan berekend op basis van
het aantal lessen dat tot het eind van het cursusjaar gegeven wordt.
Betaling
Het lesgeld wordt berekend over de periode augustus - juli of bij tussentijdse inschrijving over het resterende
deel van de periode.
Het lesgeld wordt berekend op basis van de tarieven die op de website vermeld staan.
In een lesjaar worden twee facturen uitgereikt. De eerste betreft de periode augustus t/m december van het
betreffende cursusjaar. Deze factuur wordt uitgereikt in september en kan in 4 termijnen in het betreffende
cursusjaar betaald worden.
Bij betaling in termijnen:
De 1e termijn voor 1 oktober
De 2e termijn voor 1 november
De 3e termijn voor 1 december
De 4e termijn voor 1 januari

De andere factuur betreft de periode januari t/m juli. Deze wordt uitgereikt in januari en kan in 6 termijnen
van het betreffende cursusjaar voldaan worden.
De 1e termijn voor 1 februari
De 2e termijn voor 1 maart
De 3e termijn voor 1 april
De 4e termijn voor 1 mei
De 5e termijn voor 1 juni
De 6e termijn voor 1 juli

Lesverzuim leerling
Wanneer je niet naar een les gaat, heb je geen recht op teruggave van het lesgeld.
Wanneer er tot 24 uur van te voren een les wordt afgemeld kan, indien mogelijk, een inhaalles worden
aangeboden.
Vrije lesdagen staan in het vakantierooster vermeld op de website.
Ziekte docent
Indien wegens ziekte van de docent meer dan 4 lessen in een cursusjaar uitvallen, zal creditering over de
meer dan 4 niet gegeven lessen plaatsvinden na afloop van het cursusjaar.
Publiciteit
Regelmatig worden er foto’s gemaakt van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt
worden voor publiciteitsdoeleinden op de website. Met het ondertekenen van de lesovereenkomst verklaart
de cursist akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Het is mogelijk schriftelijk bezwaar aan te
tekenen tegen dit akkoord. Dan zal ik het materiaal niet publiceren, voor zover er sprake is van
herkenbaarheid van (het kind van) degene die bezwaar maakt.
Privacy
Hilde de Wolf blokfluitles verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van de Wet bescherming
persoonsgegevens en gebruikt deze gegevens enkel voor doeleinden binnen de eigen organisatie.
Persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

