Complete Vocal Studio
Algemene voorwaarden, tarieven en betaling
De leerling wordt verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd bij aanvang van de lessen.

•

Privé-lessen
Een les duurt 45 minuten inclusief binnenkomen en weggaan.
Losse les - € 55,- (na afloop van de les à contant)
Strippenkaart 5 lessen - 1 x per twee weken les – 12 weken geldig
Strippenkaart 10 lessen - 1 x per twee weken les – 24 weken geldig

= € 240,= € 450,-

(€ 48,00 per les)
(€ 45,00 per les)

•

Een gemaakte lesafspraak kan slechts beperkt worden verplaatst. Bij de 10 lessenkaart twee keer, en bij
de 5 lessenkaart één keer.

•

Bij verhindering dien je dat minstens 48 uur van tevoren te laten weten. Als dat niet gebeurt wordt de les
in rekening gebracht. Je mag ook een vriend of vriendin in jouw plaats de les laten nemen. Mocht ík
verhinderd zijn voor een ingeplande les, dan wordt de les altijd ingehaald.

•

Heb je verkoudheidsklachten, kom dan NIET naar de les. De voorwaarden voor het annuleren van de les
blijven van kracht, maar mocht je slechts lichte klachten hebben, en je meld je kort van te voren af, dan
vindt de les online plaats.

•

Kom op tijd. Kom niet te vroeg naar de les en ook niet te laat. Bij te laat komen gaat er lestijd van jezelf
verloren.

•

Betaling gebeurt middels een factuur die ik per mail verstuur of indien gewenst contant. Het bedrag moet
vóór de eerste les, of voor de eerste les van de nieuwe strippenkaart, zijn betaald (bij overmaken - op het
rekeningnummer wat onderaan vermeld staat. Vermeld aub bij je betaling het factuurnummer)

•

De prijzen kunnen ieder jaar bij aanvang van het nieuwe seizoen, na de zomervakantie, worden
verhoogd.
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