Naam leerling:
Adres:

Nr.:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mail:
Geboortedatum:

Reglement
• De leerling volgt wekelijks of tweewekelijks lessen, tenzij anders besproken. De lessen zijn op afspraak, maar worden zoveel
mogelijk op vaste dagen en tijden gepland.
• Het lesgeld wordt per les gerekend en kan worden voldaan:
- per les; de betaling is dan contant aan het einde van de les,
- per 4 of meerdere lessen: In dit geval betaald u per bank/giro en zal u een factuur per mail toegestuurd krijgen na de eerst
genomen les. In geval van betaling per 10 lessen of meer krijgt u een korting van 5%!
• Tijdens de vastgestelde (basis)schoolvakanties wordt er indien gewenst gewoon lesgegeven als de docente beschikbaar is.
Indien er geen les tijdens de schoolvakanties gewenst is, dient de leerling dit tijdig door te geven; zodat er op dat moment
geen lesgeld hoeft worden doorberekend.
• Indien de leerling verhinderd is: uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven zodat de gereserveerde lestijd niet hoeft worden doorberekend.
• Indien de les op tijd afgemeld is, zal zoveel mogelijk binnen dezelfde maand worden ingehaald, hetzij door een extra les,
dubbele les of overige lessen te verlengen
• Bij langdurige afwezigheid (bijv. door ziekte) zal in overleg lesgeld worden opgeschort c.q. verrekend.
• Indien de docente zelf verhinderd is, mag de les ten alle tijden worden ingehaald of wordt er gezocht naar een passende oplossing
(zoals vervanging, verrekening/opschorting van het lesgeld).
• Opzegging van de lessen kan ten alle tijden maar dient minstens één maand van te voren bekend te zijn gemaakt bij de docente.
• U dient kennis te nemen van de privacyverklaring die u heeft ontvangen (en tevens terug kunt vinden op de website) en deze te
ondertekenen alvorens deze retour te zenden/geven.

Svp doorhalen wat niet van toepassing is:
Afgesproken lesvorm:

privé-les / duo-les / groepsles*

*Indien groepsles:

aantal personen:

Afgesproken lestijd:

45 / 60 /

Betaling per:

les / 4 lessen / 10 lessen /

minuten
lessen

In te vullen door docente:
Lesgeld bedraagt:

€

per les p.p.

Voor akkoord docente:

Voor akkoord leerling: (+ ouder indien minderjarig)
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