ALGEMENE VOORWAARDEN

LIDMAATSCHAP
Een lidmaatschap bij Zangschool Amsterdam houdt in dat je wekelijks of om de week privé zangles of groepszangles volgt. Met aftrek van vakantiedagen zijn er 40 lesweken in een jaar.
Voor om de week zangles zijn er 20 lesweken. Het abonnement is 10% voordeliger dan een strippenkaart.
INSCHRIJVEN
Je kan op ieder moment van het jaar beginnen met zangles.
OPZEGGEN
Voor het opzeggen van een lidmaatschap geldt 1 maand opzegtermijn.
Meldt dit bij de docent en stuur vervolgens een email naar admin@zanglesamsterdam.nl
De lessen en de betaling stoppen 1 maand na ontvangst van de schriftelijke opzegging per e-mail.
BETALINGSWIJZE
De betaling van 40 lessen (wekelijks) of 20 lessen (om de week) is verdeeld over 11 gelijke termijnen (sept t/m juli). Dit is het maandelijkse termijnbedrag. Indien u in een andere maand begint dan
september wordt bij de 1e factuur gekeken naar het aantal lessen tot en met juli en wordt het verschil verrekend in de eerste factuur. Mocht u stoppen met zangles dan wordt in de laatste maand
een laatste verrekening doorgevoerd, afhankelijk van het aantal lessen waarvoor u heeft betaald /
heeft gevolgd. Voor de vakantiemaand augustus ontvangt u geen factuur.
Voor de betaling van de zanglessen ontvangt u voor aanvang van de nieuwe maand een factuur
die binnen 7 dagen na de factuurdatum dient te zijn voldaan op IBAN: NL92ABNA0487316525
t.n.v. Zangschool Amsterdam o.v.v. het factuurnummer.
CADEAUKAART / STRIPPENKAART / CURSUSSEN
Het is ook mogelijk om losse lessen en cursussen te volgen bij Zangschool Amsterdam.
Dit is met name handig als u niet altijd met dezelfde regelmaat naar zangles kunt komen. Op deze
manier kunt u samen met uw docent zelf de lessen inplannen.
LESUITVAL
DOCENT AFWEZIG
Mocht een docent verhinderd zijn dan wordt er gezorgd voor een vervangende docent of indien dit
niet mogelijk is dan wordt de gemiste les ingehaald.
LEERLING AFWEZIG
Indien een privé zangles uiterlijk 24 uur van te voren door een leerling wordt afgezegd bij de docent wordt deze genoteerd en in de loop van het jaar gekeken naar een mogelijkheid om deze in te
halen. Een les die niet voor 24 uur wordt afgezegd kan niet worden ingehaald.
Een gemiste groepszangles kan niet worden ingehaald of worden terugbetaald.

VAKANTIES 2017 - 2018

Er zijn geen reguliere lessen gedurende de vakanties

Meivakantie 2017:
Zomervakantie 2017:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Meivakantie:
Zomervakantie 2018:

24 april t/m 7 mei
24 juli t/m 3 september
23 okt t/m 29 okt
25 dec t/m 7 jan
26 feb t/m 4 mrt
23 apr t/m 6 mei
23 jul 2018 t/m 2 sep 2018

