Algemene Voorwaarden Pianoles / Keyboardles verzorgt door Uw Pianoschool docente Tanja Ruisch

Aanmelding:
U kunt uw zoon / dochter of uzelf aanmelden per email: info@uwpianoschool.nl onder vermelding van
Voornaam en Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum

De eerste 2 lessen worden als (betaalde) proeflessen beschouwd. Mocht u om welke reden dan ook de lessen daarna niet
willen vervolgen dan is dit zonder opgaaf van reden mogelijk.
Tijdens het schooljaar is instromen mogelijk en alleen de resterende lessen worden dan betaalt.
Bij aanmelding worden de Algemene Voorwaarden als gezien en akkoord beschouwt.

Locatie:
De lessen worden gegeven op de Gravenstraat 28 Alphen aan den Rijn waar een Yamaha vleugel en Keyboard aanwezig
zijn.

Lestijdstip:
De lessen worden wekelijks gegeven behalve in de reguliere schoolvakantie’s.
U kunt aangeven op welke dagen en tijdstippen de lessen ingepland kunnen worden (graag ruime range).
Bij plaatsing wordt daar rekening mee gehouden. Daarna wordt een dag en lestijdstip afgesproken. Het kan voorkomen
dat gedurende het schooljaar een wijziging afgesproken wordt.

Verzuim leerling:
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van de met hem/haar afgesproken lestijd is niettemin
lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen worden niet ingehaald.
Het wordt op prijs gesteld het verzuim tijdig door te geven.
Bij verzuim van de docent wordt deze les ingehaald.

Tarieven:
De tarieven voor het actuele schooljaar staan hier vermeld: http://www.uwpianoschool.nl/Tarieven.html

Betaling:
Per kwartaal ontvangt u per email een factuur voor het aantal lessen in het komende kwartaal (met aftrek van de
vakantie’s).
De betalings kwartalen lopen als volgt:
1e kwartaal Aug. t/m Okt. , 2e kwartaal Nov. t/m Jan. 3e kwartaal Febr. t/m April, 4e kwartaal Mei t/m Juli

Opzegging:
Aanmelding is eenmalig tot wederopzegging.
De opzegtermijn is 3 maanden gerekend vanaf de eerste van het nieuwe betalings kwartaal.
Bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden.

Privacy:
Persoonlijke gegevens zijn nodig voor de administratie. Deze zullen nooit doorgegeven worden aan derden.

