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1. Een les duurt 60 minuten.
2. Een proefles is kost 25 euro.
3. Een losse les kost 45 euro. Dit bedrag dient contant te worden voldaan tijdens de les of
voorafgaand aan de les worden overgemaakt op rekening NL70ASNB0707711223 t.n.v. J.
Kuiper.
4. Een vijflessenkaart kost 200 euro. Dit bedrag dient te zijn bijgeschreven op bovenstaand
rekeningnummer vòòr de eerste van de vijf lessen. Indien het verschuldigde lesgeld niet is
overgemaakt voor de eerste les, dan dient voor die les het tarief voor een losse les (40 euro)
contant te worden voldaan. De eerstvolgende les geldt dan als de eerste van de vijf lessen.
5. Indien de leerling jonger dan 21 jaar is dan hoeft geen BTW te worden berekend en zijn de
tarieven 37 euro voor een losse les en 165 euro voor een vijflessenkaart.
6. Een vijflessenkaart is 3 maanden geldig vanaf het moment van betalen. In het geval de
zomervakantie binnen die 3 maanden valt dan is de geldigheid van de vijflessenkaart 4
maanden. De vijf lessen moeten binnen die drie of vier maanden plaatsvinden. Indien dit
niet lukt is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk. In uitzonderlijke omstandigheden kan
in overleg met de docent van deze regel worden afgeweken.
7. De leerling ontvangt aan het eind van het kalenderjaar een factuur voor het lesgeld dat reeds
voldaan is.
8. Een les afzeggen moet minimaal 24 uur van tevoren. Indien korter van tevoren wordt
afgezegd, moet de les betaald worden. Hetzelfde geldt indien de leerling zonder afzeggen
niet komt opdagen.
9. Afzeggen is alleen mogelijk bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, onverwachte
werkverplichtingen, familieomstandigheden of indien de leerling als gevolg van
verkoudheid geen stem heeft. Indien de leerling toch afzegt om een andere reden, dan is de
leerling het lesgeld verschuldigd.
10. Indien de docent de les af moet zeggen zal zij zo spoedig mogelijk contact opnemen voor
het maken van een nieuwe afspraak. Indien hierdoor problemen ontstaan met de geldigheid
van de vijflessenkaart zal deze iets langer geldig zijn.

