Algemene Voorwaarden: piano- en keyboardles
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Piano- en keyboardles algemeen
Een les duurt 30 minuten en vindt wekelijks of tweewekelijks plaats.
In de schoolvakanties (basisonderwijs, regio midden) wordt er geen les gegeven. Deze data en andere
dagen waarbij de lessen geen doorgang vinden, zijn te vinden op de website van Woofer Music.
Een les vindt plaats in de lespraktijk aan Cronjéstraat 49 in Ermelo.
De leerling dient zelf voor een muziekinstrument te zorgen om te studeren.
Aanmelden en inschrijven
Inschrijven voor piano- of keyboardles gebeurt via het inschrijfformulier dat tijdens de eerste (proef)les
wordt uitgereikt.
Met de inschrijving gaat de leerling akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
De leerling verbindt zich bij inschrijving – na wederzijdse acceptatie – in eerste instantie voor de periode
van drie maanden aan Woofer Music, ingaande op de dag van de eerste betaalde les.
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Planning
Een kalenderjaar wordt opgedeeld in twee lesperiodes (januari t/m juli, augustus t/m december).
De lessen worden in overleg met de leerling op een vaste dag en vast tijdstip gegeven. Tussentijdse
wijziging is alleen mogelijk voor aanvang van een nieuwe lesperiode, óf tijdens de huidige lesperiode
indien de planning van Woofer Music dit toelaat.
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Verhindering
Bij ziekte of andere verhindering dient de leerling zich telefonisch, per sms, via Whatsapp of per e-mail
af te melden.
Indien de leerling zich binnen 24 uur voor aanvang van de les heeft afgemeld, kan de les niet ingehaald
worden.
Indien de leerling zich 24 uur of meer voor aanvang van de les heeft afgemeld, zal er in overleg met de
leerling gezocht worden naar een geschikt moment om de les in te halen.
Indien een leerling zich vaker dan 2 maal per lesperiode 24 uur of meer voor aanvang van de les heeft
afgemeld, is Woofer Music niet verplicht om de gemiste les in te laten halen.
Indien de docent zich heeft afgemeld, zal er in overleg met de leerling gezocht worden naar een geschikt
moment om de les in te halen.
Teruggave van lesgeld bij gemiste lessen is niet mogelijk. Ook kan een gemiste les niet verrekend worden
met toekomstige lesgelden.
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Opzegging
Opzeggen van de lessen dient uitsluitend te gebeuren per e-mail of per brief, waarbij de datum van
ontvangst geldt als opzegdatum.
De opzegtermijn is 30 dagen vanaf het moment dat de aanvraag tot uitschrijving ontvangen is door
Woofer Music. Woofer Music zal de uitschrijving binnen 3 werkdagen per e-mail bevestigen.
Nadat de leerling is uitgeschreven, zal Woofer Music een eindafrekening sturen, gebaseerd op het aantal
lessen waar de leerling tot de datum van uitschrijving recht op heeft gehad. Daaruit kan blijken dat de
leerling nog recht heeft op (gedeeltelijke) teruggave van reeds betaald lesgeld, of dat er nog een openstaand restbedrag betaald moet worden aan Woofer Music.
Kosten en betalingen
Een les kost € 15,- exclusief btw. Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van btw. Bij leerlingen vanaf 21
jaar wordt er, conform de belasting-wetgeving, 21% btw in rekening gebracht.
Betaling geschiedt per automatische incasso, waarvoor bij inschrijving toestemming gegeven moet
worden door de leerling. De leerling ontvangt minimaal 14 dagen voor aanvang van de nieuwe lesperiode
een factuur met het totale bedrag van die periode en het maandelijkse termijnbedrag.
Bij een betalingsachterstand van meer dan 3 maanden kan de leerling de toegang tot de lessen ontzegd
worden totdat alle betalingen zijn voldaan, zonder dat de leerling aanspraak kan maken op vermindering
of opschorting van het lesgeld.
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Aansprakelijkheid
Woofer Music aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, diefstal, verlies of persoonlijke blessures
opgelopen voor, tijdens of na de pianolessen.
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Beeld- en geluidsopnamen
Woofer Music kan beeld- en geluidsopnamen van leerlingen gebruiken voor publicitaire doeleinden
(website, facebook etc.). Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de leerling hiermee akkoord.
Mocht de leerling bezwaar hebben tegen het gebruik, dan dient hij/zij dit voor aanvang van de eerste les
schriftelijk kenbaar te maken.
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