Contract
Gitaarcoaching by Tom
Dennendijk 61, 7102 EX Winterswijk
Gitaarcoaching by Tom
Pop Academie Aalten
Nijverheidsweg 7, 7122 LC Aalten

Mail:
Tel:
Kvk:
Btw:

info@tomgregoor.nl
06-24346345
77155955
NL003161142B89

Algemene voorwaarden Gitaarcoaching by Tom
1) Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger. De les overeenkomst
wordt aangegaan voor de duur van het afgenomen lessenpakket en automatisch voortgezet bij evt. vervolg,
tenzij leerling schriftelijk heeft opgezegd (zie art. 2). Bij inschrijving is de datum van ondertekening van het
inschrijfformulier, de ingangsdatum van de les overeenkomst tenzij anders vermeld op het inschrijfformulier.
2) Opzegging is mogelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzegging dient voor de 1ste van de
maand te geschieden door middel van een schriftelijk bericht aan Gitaarcoaching by Tom. Restitutie van lesgeld
vindt uitsluitend plaats onder de in art. 3 genoemde voorwaarden.
3) Restitutie lesgeld bij langdurige ziekte leerling
Lesuitval van lessen veroorzaakt door afwezigheid docent, vanaf de 3e les per lessenpakket.
Bij opzegging: restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, verminderd met het bedrag van de maand
opzegtermijn
4) De lessen worden vooraf per 10 lessen gefactureerd. Aan het einde van de algemene voorwaarden vind u
een overzicht welke lessenpakketten er zijn. Niet vergeten uw lessenpakket aan te vinken. Het lesgeld dient
voor aanvang van de lessen te zijn betaald of met een tikkie direct na de les! Leerlingen onder de 21 jaar zijn
vrijgesteld van btw, voor de leerlingen boven de 21 wordt er 21% btw berekend. U kunt op ieder moment van
het jaar beginnen met gitaarlessen.
5) Bij verzuim door de leerling van de overeengekomen les is lesgeld verschuldigd voor de gemiste
les(sen) tenzij hij/zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren heeft gemeld bij de docent. Bij afwezigheid/ziekte van de
docent wordt er voor vervanging gezorgd of via telefoon-app of mail een inhaal les gepland. Er is een
maximum van 2 inhaal lessen. Mocht de les(sen) door opgelegde maatregelen niet op locatie verzorgd kunnen
worden, dan worden de lessen online doorgezet.
6) De kosten van lesmateriaal zijn voor rekening van de leerling.
Wijzigingen van lestijden is alleen mogelijk in overleg met de docent en kan niet eenzijdig worden
gewijzigd. Leerlingen dienen zelf over een gitaar te beschikken, indien het een andere les betreft de
daarbij benodigde artikelen. Gitaarcoaching by Tom is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade aan
de persoonlijke eigendommen van de leerling.

Inschrijfformulier Gitaarcoaching by Tom

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Straat:
Postcode & Plaats:
Telefoon:
Mail
Naam ouder/verzorger:
Mail ouder/verzorger:
Telefoon ouder/verzorger:

Lespakket

Per les

Per 10 lessen

Wekelijks 20 minuten

€16,90

€169,00

Wekelijks 30 minuten

€21,00

€210,00

Om de week 30 minuten

€22,50

€225,00

Om de week 60 minuten

€43,00

€430,00

Losse les 30 minuten

€25,00

*

Verandering van persoonlijke gegevens moeten zo snel mogelijk bij de organisatie kenbaar worden gemaakt. Door de gegevens in te
vullen en dit contract te ondertekenen ga ik (de docent) ervan uit dat de leerling en/of ouder/verzorger de voorwaarden van dit
contract gelezen en begrepen heeft.

Datum:
Handtekening Leerling/Ouder/Verzorger:

Handtekening Docent:

Prijzen zijn ex btw

