Lesvoorwaarden Pascalito
Algemene voorwaarden die gelden voor de gitaarlessen die worden
gegeven door Pascal Binneweg (Pascalito).
1. De proefles van 30 min is gratis en vrijblijvend, zowel voor leraar als voor
leerling. Na de eerste proefles besluiten beiden al dan niet verder te gaan. Zo
ja, dan zijn de overige lesvoorwaarden van kracht (hieronder opgesomd).
2. Leraar heeft één of meer vaste lesdagen bij het GGC de les locatie is
Pottebakkersrijge 4 in Groningen. De leerling en de leraar committeren zich aan
die lesdag(en) en locatie.
3. Bij een jaarabonnement gaan de leraar en leerling een lesovereenkomst aan van
1 jaar met een opzegtermijn van 2 maanden. Na het opzeggen van dit
abonnement zijn er gerekend vanaf de laatste maandelijkse betaling nog twee
maanden lesgeld verschuldigd.
4. Afzeggen van een les door leerling om welke reden dan ook moet ten minste 24
uur van tevoren worden gemeld. Het lesgeld blijft verschuldigd.
5. Het staat beide partijen vrij om, indien er sprake is van regelmatige uitval van
lessen, de resterende lessen op te zeggen. Hiervoor gelden dan de regels voor
de opzegtermijn (punten 3 en 4).
6. Bij afwezigheid of ziekte van de leraar wordt de les op een later tijdstip
ingehaald. De uitgevallen les wordt niet in rekening gebracht.
7. In geval van overmacht (bijvoorbeeld langdurige ziekte) waardoor meer dan één
les moet worden gemist wordt in goed onderling overleg naar een oplossing
gezocht.
8. Bij het jaarabonnement geldt dat er gedurende 12 maanden aansluitend het
verschuldigde lesgeld wordt betaald. Je krijgt dan op jaarbasis 30 gitaarlessen van, naar
keuze 30 of 45 min. De eerste betaling gebeurt direct bij het afsluiten van het abonnement.
De overige 11 termijnen worden gedaan via de periodieke automatische overboeking op
iedere 1e van de maand.
Ik hou de schoolvakanties aan. De grote vakantie loopt 1 week langer door. Rond de kerst is
er 1 week extra winterstop en de meivakantie duurt 2 week. Er is dus wat marge voor
eventuele uitval i.v.m studie, ziekte of optredens.
Het afzeggen of verplaatsen van een les dient 24 u van te voren te gebeuren. Anders wordt
deze in rekening gebracht.

Hou er dus rekening mee dat er niet iedere week les is. Er wordt van de leerling ook zelf
verwacht bij te houden hoeveel lessen er zijn gevolgd. Het op tijd afzeggen van het
jaarabonnement is de verantwoordelijkheid van de leerling zelf. Dit dient te gebeuren twee
maand voor de eerste betaling van het abonnement.
Bij het tussentijds stopzetten van het jaarabonnement geldt dat na de laatste betaling nog
twee maandtarieven verschuldigd zijn. De lessen in maand waarbinnen de leerling aangeeft
te willen stoppen kunnen nog gewoon gevolgd worden.
Het beste is het instellen via periodieke automatische betaling. Graag o.v.v gitaarles en je
volledige naam of die van de leerling.
9. De strippenkaarten worden voorafgaand aan de lessen in rekening gebracht. De factuur
dient voor de eerste les te worden voldaan. Er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
Wel kan in overleg bekeken worden of de openstaande lessen op een later moment worden
ingehaald.
10. Van tevoren geplande langere vakanties/afwezigheid (langer dan één les) van
zowel leraar als leerling worden ten minste 1 week voorafgaand aan deze
vakantie / afwezigheid aan elkaar gemeld.

