Zangstudio Pauline
Algemene voorwaarden privé-zangles en duo-zangles
Cursusjaar

Het cursusjaar 2019/2020 loopt van 2 september 2019 tot 18 juli 2020. De schoolvakanties
welke gehanteerd worden in regio Midden Nederland zijn ook van toepassing op dit
betreffende cursusjaar. Binnen deze vakanties vinden er geen zanglessen plaats.

Betaling lestarief
Een privé-zangles duurt 30 of 45 minuten en een duo-zangles duurt 45 minuten. Hiervoor

kan de leerling ervoor kiezen om wekelijks of om de week les te nemen. De leerling zal
wekelijks of om de week altijd op een vaste dag en vast tijdstip in de week zangles volgen.
Het is gebruikelijk dat de leerling voor vier lessen vooruit betaald. De docente zal de
leerling vooraf een factuur overhandigen met het totaalbedrag voor de komende vier
lessen. Deze factuur dient binnen veertien dagen te worden overgemaakt.

Zangles opzeggen

Bij inschrijving bindt de leerling zich voor minimaal vier zanglessen aan ‘Zangstudio
Pauline’, met stilzwijgende verlenging voor de rest van het lesjaar. Mocht de leerling
besluiten om te stoppen met zangles dan dient de leerling dat uiterlijk twee weken vóór de
laatste afgesproken zangles te melden. De leerling ontvangt dan geen factuur meer. Bij te
late afmelding wordt het lesgeld niet gerestitueerd en de geplande factuur voor de
volgende vier lessen wordt alsnog verstuurd.

Losse zangles

Het is ook mogelijk om losse zanglessen te nemen wanneer er ruimte is in het rooster. Een
losse zangles dient contant betaald te worden tijdens de betreffende les. Na het maken van
de lesafspraak is het alleen mogelijk om uiterlijk 24 uur van te voren (voor de afgesproken
zangles) de les af te zeggen zonder dat deze wordt doorberekend. Mocht de leerling zich
toch later dan dat afmelden, dan wordt de les wel doorberekend en ontvangt de leerling
hiervoor een factuur. De lessen beginnen en eindigen op de afgesproken tijd, ook als de
leerling te laat is.

Absentie docente

Mocht de docente niet kunnen les geven (bijvoorbeeld bij ziekte) dan zal ze tijdig afbellen.
Deze les zal dan verschoven worden naar de volgende keer. De reeks van de betaalde lessen
schuift daarmee ook op.

Absentie leerling

Wanneer de leerling door ziekte of andere oorzaak geen gebruik maakt van de les wordt de
les niet ingehaald of doorgeschoven naar de week erna. De zangles is persoonsgebonden en
kan dus ook niet door iemand anders worden overgenomen. De leerling heeft geen recht op
restitutie van het lesgeld van de desbetreffende les. Wanneer de leerling niet kan komen
dan wordt het zeer op prijs gesteld om af te bellen. De lessen beginnen en eindigen op de
afgesproken tijd, ook als de leerling te laat is.

