Inschrijfformulier zanglessen tot 21 jaar (over de lestarieven wordt geen BTW gerekend) +
 Algemene voorwaarden
Vocalfree - Annelieke Bouwers - www.annelieke.nl - lesjaar 2019/2020

Gegevens cursist:
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Mobiele telefoon
Ik kies voor de volgende lesvorm:
o
o
o
o

Zangles 30 minuten: €21,Zangles 45 minuten: €32,Zangles 60 minuten: €42,Wekelijks / om de week

Duo zangles:
o
o
o
o
o

Zangles 30 minuten: €15,- p.p
Zangles 45 minuten: €23,- ,,
Zangles 60 minuten: €30,- ,,
Wekelijks / om de week
Rittenkaart 10 lessen van ……... min. (1 cursusjaar geldig)

Betaling:
o m
 aandelijks / machtiging
o 5
 termijnen per jaar, vooraf na iedere schoolvakantie: machtiging / per factuur
o i n 1 keer (rittenkaart)

Algemene voorwaarden:
o Ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord (zie onder)

Streep door wat niet van toepassing is:
Vocalfree-Annelieke Bouwers gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire doeleinden. Bij
deelname aan activiteiten van Vocalfree - Annelieke Bouwers, in de breedste zin van het woord, geef
ik wel/geen toestemming voor gebruik van het gemaakte beeldmateriaal voor publicitaire
doeleinden.

Handtekening:
Datum:

handtekening:
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Algemene voorwaarden
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●

●
●
●

●

Het lesjaar bestaat uit 36 lessen (of 18 als je kiest voor om de week les) en start per 1 sept
(verdeeld over de maanden sept t/m juni)
Tijdens de schoolvakanties/ feestdagen wordt er geen les gegeven.
Je schrijft je in, door middel van het inschrijfformulier, voor een heel lesjaar.
Het contract wordt automatisch verlengd tenzij u zich uitschrijft.
Opzegtermijn is één maand (schriftelijk indienen of via email).
Zangles
Door ondertekening van dit formulier wordt voor onbepaalde tijd een verbintenis aangegaan
tot lesnemen, waarbij enerzijds Vocalfree-Annelieke Bouwers en anderzijds de leerling is
betrokken.
De lessen zullen in cursusjaar 2019/2020 plaatsvinden op de afgesproken dag en tijdstip.
Indien de cursist één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt blijft het
lesgeld verschuldigd.
Als je ziek bent of je hebt een andere reden dat je niet kan komen, dan wordt de les verzet.
Lukt dit niet voor de volgende termijn, dan heb je geen recht op teruggave van het lesgeld.
Afmelden doe je minimaal 24 uur van tevoren via WhatsApp, e-mail of telefonisch.
Als de les door Vocalfree-Annelieke Bouwers wordt afgezegd, dan wordt de les verzet. Lukt
dit niet voor de volgende termijn, dan wordt de les verrekend met de volgende factuur.
Lesgeld
Er zijn twee betalingswijzen mogelijk:
(1) Vocalfree-Annelieke Bouwers wordt gemachtigd om het lesgeld elke maand of in vijf
termijnen af te schrijven d.m.v. een machtiging. Het bedrag, afhankelijk van de gekozen
lesvorm, zal maandelijks of in 5 termijnen worden geïncasseerd, vooraf na iedere
schoolvakantie.
(2) U kunt het lesgeld overmaken in vijf termijnen en ontvangt ieder termijn vooraf aan de
zanglessen een factuur. Deze dient te worden voldaan vóórdat de eerste zangles zal
plaatsvinden. Het lesgeld dient te worden overgemaakt op het genoemde rekeningnummer
dat vermeld staat op de factuur.
Kiest u voor een 10-rittenkaart (1 cursusjaar geldig) dan dient u deze in één keer te voldoen
aan de hand van een factuur.
Indien het lesgeld niet wordt betaald zal de les niet kunnen worden vervolgd.
Het cursusjaar, is gebaseerd op 36 lessen, of om de week 18 lessen. Wanneer de cursist later
in het jaar instapt, betaalt u het bedrag voor het aantal lessen dat nog openstaat tot aan het
eind van het cursusjaar
Bij eerder uitstappen van het cursusjaar zal het restantbedrag van het aantal gevolgde lessen
worden verrekend.
Elk cursusjaar kunnen de tarieven worden gewijzigd, dit zal schriftelijk aan u worden
meegedeeld.
BTW wordt in rekening gebracht bij cursisten die 21 jaar en ouder zijn. Er geldt in dit geval
een BTW-tarief van 21%.
Persoonsgegevens
Vocalfree-Annelieke Bouwers verwerkt persoonsgegevens binnen de kaders van de Wet
bescherming persoonsgegevens en gebruikt deze gegevens enkel voor doeleinden binnen de
eigen organisatie. Persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.
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●

●

Publiciteit
Vocalfree-Annelieke Bouwers gebruikt beeldmateriaal van leerlingen voor publicitaire
doeleinden. Door deelname aan activiteiten van Vocal Studio Annelieke Bouwers in de
breedste zin van het woord, worden cursisten en/of ouders/verzorgers geacht toestemming
te hebben verleend voor gebruik van het gemaakte beeldmateriaal, tenzij de
cursist/ouder/verzorger uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven daartegen bezwaar te
maken.
Geldigheid
Deze bepalingen zijn geldig tot en met 31 augustus 2020. Het Nederlands recht is van
toepassing op de verbintenis.

●

Aansprakelijkheid
Annelieke Bouwers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade
of vernieling aan eigendommen, ondervonden tijdens de lessen of op heen- en terugweg.
Deelname aan de lessen zijn geheel op eigen risico.

●
●
●
●
●

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020
Zomervakantie: 04 juli t/m 16 augustus 2020

●
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