TARIEVEN & AANVULLENDE VOORWAARDEN
sept. 2019 t/m juli 2020
Zangles || Pianoles || Keyboardles || Koorscholing
•
•
•
•

5 lessen, elk 45 minuten: € 140,= incl. BTW, geldig: 3 maanden
10 lessen, elk 45 minuten: € 260,= incl. BTW, geldig: 6 maanden
5 lessen, elk 60 minuten: € 180,= incl. BTW, geldig: 3 maanden
10 lessen, elk 60 minuten: € 340,= incl. BTW, geldig: 6 maanden

Aanvullende Voorwaarden
Lessen en lestijden
De lestijd en lesduur wordt in overleg tussen jou en de docent vast gesteld. Je kunt op eigen
verzoek alleen van lestijd veranderen als dat organisatorisch mogelijk is. In september worden
steeds opnieuw de lesdagen en -tijden bepaald in overleg met de leerling.
De lessen worden om de week gegeven.
Tijdens de vakanties en vrije dagen wordt er in principe geen les gegeven. De gewone korte
vakanties beïnvloeden de geldigheid van de strippenkaart niet. De zomervakantie echter wordt
niet meegerekend bij de geldigheid van de aangeschafte strippenkaart.
De lessen op de strippenkaart zijn niet overdraagbaar op andere personen.
Vakantie
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
2e Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
2e Pinksterdag:
Zomervakantie:

19 oktober t/m 27 oktober 2019
21 december t/m 5 januari 2020
15 februari t/m 23 februari 2020
13 april 2020
25 april t/m 3 mei 2020
21 mei 2020
1 juni 2020
4 juli t/m 16 augustus 2020
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Ziek of afwezig
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, wordt deze wel als les
afgestreept op de strippenkaart, echter indien men minimaal 24 uur voor de afgesproken
lestijd laat weten
dat men verhinderd is, dan wordt de gemiste les niet afgestreept.
Verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid,
daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen reden tot restitutie van de
vooruitbetaalde en afgesproken lessen van de strippenkaart.
Ook de geldigheid van de strippenkaart blijft hetzelfde.
Betaling
De lessen moeten bij vooruitbetaling volledig worden voldaan via bank of giro naar
IBAN: NL56 KNAB 0209 0472 83 t.n.v. ‘Toets en Stem’ te Bad Nieuweschans.

Privacy
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet AVG in werking getreden. Op deze pagina
informeren we jou hoe Toets & Stem omgaat met jouw privacy.
Via het inschrijfformulier meld jij je aan voor mijn muzieklessen. Ik vraag jouw naam, adres en
woonplaats, geboortedatum, geslacht en e-mailadres en telefoonnummer(s). Het
telefoonnummer gebruik ik om je te kunnen bellen of te appen om een lesafspraak te maken
of af te bellen als ik niet kan of ziek ben. Met het e-mailadres communiceer ik over lesinhoud,
lesafspraak, lesgeld of andere zaken die voor de muzieklessen van belang zijn.
Ik ben verplicht de gegevens maximaal 7 jaar te bewaren voor de accountant en de
belastingdienst. Daarna worden ze verwijderd uit alle systemen. Al jouw gegevens zijn
optimaal beveiligd. Jouw gegevens worden nooit ongevraagd gedeeld met derden.
Inzien wijzigen of verwijderen
Jij kan altijd jouw gegevens inzien, wijzigen of toestemming intrekken. Je kan hiervoor contact
opnemen met mij door te mailen naar info@toetsenstem.nl of te bellen met 06-50124444.

Bad Nieuweschans, augustus 2019
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