Algemene voorwaarden - abonnement Zangschool Amsterdam
Lidmaatschap
Wekelijks zangles: 40 lesweken
Om de week zangles: 20 lesweken
Seizoen: 26 aug 2019 t/m 5 juli 2020 (mag op ieder moment van het jaar starten met les!)
Let op: Na de zomervakantie in juli / augustus start zonder opzegging automatisch een nieuw lesjaar. Geen reguliere lessen in vakantieweken (zie overzicht onderaan deze pagina)
Om de week les na vakantieweek: Na 1 vakantieweek schuift de volgende les 1 week op. Na 2
vakantieweken blijft de volgende geplande les ongewijzigd.
Opzegtermijn: 1 maand (mail naar admin@zanglesamsterdam.nl)
Extra les: het is mogelijk om extra lessen bij te boeken (privé en / of groep). Ook in vakantieweken.

Betaling totaal aantal lessen t/m 5 juli 2020
Keuze uit:
- in 1x (10% korting)
- in 11 gelijke termijnen (automatische incasso VOORAFGAAND op de 26e) Let op: Indien er nog
niet is betaald zal de docent je verzoeken het openstaande bedrag te pinnen in de les. Les kan
niet doorgaan als betaling nog niet is voldaan.
Laatste maand: bij opzeggen abonnement correctie op laatste factuur (verschil tussen totaal aantal
lessen en wat reeds is gefactureerd)

Lesuitval
Docent afwezig: docent regelt vervangende docent of inhaalles.
Leerling afwezig: de les kan alleen worden ingehaald als docent minimaal 24 uur van te voren op
de hoogte is gebracht.
Lessen verzetten: max 5 per jaar (indien vaker wilt verzetten: beter strippenkaart)

Vakanties 2019 - 2020
Er zijn geen reguliere lessen gedurende de vakanties
Zomervakantie 2019:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie 2020:

15 jul 2019 t/m 25 aug 2019 (week 29 t/m 34)
21 okt t/m 27 okt (week 43)
23 dec t/m 5 jan (week 52 t/m 1)
17 feb t/m 23 feb (week 8)
27 apr t/m 3 mei (week 18)
6 jul 2020 t/m 16 aug 2020 (week 28 t/m 33)

Lessen tijdens pasen, goede vrijdag of koningsdag kunnen worden verzet en ingehaald op een andere dag.

Datum: ……………………………………….

Handtekening: ……………………………………

