Muziek- Theater- en Mediaproducties

PROEFLES:
Het is mogelijk een vrijblijvende proefles af te spreken. Een proefles vindt plaats op een reguliere
lesdag en op een beschikbare tijd. De proefles duurt 30 minuten.
Tijdens de proefles wordt een stem- en gehoortest gedaan en aan de hand van daarvan beoordeeld of -eventuele ambities/doelen- van de
betreffende leerling haalbaar zijn.

LESVORM:
Met de leerling (bij minderjarigheid ook met ouders/verzorgers) wordt een lesvorm afgesproken.
Wij werken met de onderstaande lesvormen:
30 minuten

wekelijks (40 lessen)

30 minuten

2-wekelijks (20 lessen)

40 minuten

wekelijks (40 lessen)

40 minuten

2-wekelijks (20 lessen)

30 minuten

10 lessen (wekelijks of 2-wekelijks)

60 minuten

wekelijks (40 lessen)

Enkel voor (gevorderde) leerlingen ter voorbereiding op een beroepsopleiding

INSCHRIJVEN:
U kunt zich aanmelden of inschrijven voor zangles middels een inschrijfformulier. U wordt verzocht deze ingevuld en ondertekend te
retourneren. De gegevens hebben wij nodig voor onze leerlingenadministratie en worden niet gedeeld of doorgegeven met/aan derden.
De lessen worden pas ingepland na ontvangst van het inschrijfformulier.

BETALINGSVOORWAARDEN:
Voor het te betalen lesgeld wordt u een factuur toegezonden. Wij hanteren twee betalingswijzen:
-U kunt in één keer het gehele bedrag betalen.
-U kunt het bedrag in termijnen betalen.
Bij betaling van het lesgeld in één keer houden wij een betalingstermijn aan van 20 werkdagen.
Bij betaling in termijnen wordt het totaalbedrag in gelijkmatige maandelijkse termijnen automatisch geïncasseerd, door middel van een
automatische incasso-opdracht. Via het inschrijfformulier kunt u dan uw IBAN-gegevens invullen.
Mocht u (tijdelijk) niet aan de betalingsvoorwaarden kunnen voldoen, dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen.
In overleg wordt een alternatieve doch bindende betalingsafspraak met u gemaakt.
Bij het herhaaldelijk niet (kunnen) voldoen aan de betalingsvoorwaarden zijn wij genoodzaakt actie te ondernemen en zullen de betalingsafwikkeling uitbesteden aan een daartoe gespecialiseerd extern bedrijf.

AFMELDEN LESSEN:
Van de leerling:

Bij afmelding van de les (binnen een termijn van 24 uur voor de lesafspraak) van de leerling, door verhindering of
ziekte, kan de les niet worden ingehaald. Bij tijdige afmelding wordt (in overleg) gezocht naar een alternatieve
lesafspraak. Reeds verplaatste lesafspraken worden bij verstek van de leerling niet nogmaals verplaatst/ingehaald.
Een les wordt enkel op een reguliere lesdag en beschikbare tijd ingehaald.
Enige flexibiliteit van de leerling wordt dan vereist.
Bij langdurige ziekte van de leerling kunnen de resterende lessen (in overleg) naar een nader te bepalen tijdstip worden
verplaatst.

Van de docent:

Bij afmelding van de docent, door verhindering, wordt getracht de les (in overleg met de leerling) in te halen.
Deze lessen kunnen ook worden ingehaald op een niet-reguliere lesdag, echter wel op een reguliere werkdag.
Mocht er geen alternatieve lesafspraak gevonden worden, zullen de kosten voor de betreffende les in mindering
worden gebracht.
Bij ziekte van de docent kan de les niet worden ingehaald en wordt geen lesgeld in mindering gebracht.
Bij langdurige afwezigheid van de docent -door ziekte of andere arbeid beperkende omstandigheden- wordt in overleg
een oplossing gezocht. Lessen kunnen dan worden verplaatst/ingehaald of er wordt gezorgd voor een waardige
vervanging van de docent.
Afmelding van een lesafspraak graag via de volgende wegen:
telefoon: 0591-674148
mail:
info@vocalmusic.nl

PRIVACYVERKLARING:
In verband met de privacywetgeving zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens zorgvuldig te behandelen. Uitleg daarover vindt u daarover op
de site onder het tabblad ‘CONTACT’.

AKKOORD VOORWAARDEN:
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met bovengemelde voorwaarden.

