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 Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 

 De inschrijving geldt voor een heel lesseizoen. 

 Bij annulering tot een maand voor aanvang van de start van de lessen, wordt 150 euro in 
rekening gebracht als opzegvergoeding. Indien je later annuleert ben je de kosten voor het hele 
semester verschuldigd.  

 Het lesseizoen bestaat uit 38 lessen (bij wekelijks les) of 18 lessen (bij om de week les) en 
twee inspiratie weken.  

 Het lesseizoen is opgesplitst in twee semesters: 29 augustus 2016  t/m 26 januari 2017 en 
30 januari t/m 6 juli 2017. 

 Betaalgegevens zullen per semester worden verstuurd. Bij wekelijkse les is betaling per 
kwartaal mogelijk. De inspiratieweken zijn niet bij het lesgeld inbegrepen. 

 Tussentijds instromen is mogelijk, waarbij je niet de lessen betaalt die al voor de inschrijving 
hebben plaats gevonden. 

 Er is een vaste lestijd, op deze tijd word je wekelijks of om de week verwacht. 

 Als je een les mist (om welke reden dan ook) is inhalen of teruggave van geld niet mogelijk. 
Wel is er de mogelijkheid om onderling te ruilen. 

 Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les op een ander moment ingehaald of er 
wordt een vervanger geregeld. 

 Restitutie van het lesgeld is in geen enkel geval mogelijk. 

 Uitstromen kan na elk semester, mits dit 6 weken voor de start van het nieuwe semester per 
mail wordt doorgegeven. Bij annulering op een later tijdstip blijf je verplicht om het volgende se-
mester te betalen. 

 De lesvrije weken en dagen, in verband met schoolvakanties en 
vrije dagen, staan in het lesrooster. Eventueel kunnen inhaallessen 
in de schoolvakanties plaatsvinden. 
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