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LESVOORWAARDEN 2019-2020
1. 5-Strippenkaart
1.a. De 5-strippenkaart is 3 maanden geldig, gerekend vanaf de eerste les. De periodes van zwangerschapsverlof
en schoolvakanties regio Noord worden in deze geldigheidsduur niet meegerekend. Strippenkaarten aangeschaft
in bijvoorbeeld juli, zullen dus pas ergens in oktober of november aflopen, afhankelijk van de lengte van de
zomerstop.
1.b. Bij verhindering of ziekte van de leerling dient de les uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les afgezegd te
worden, anders telt deze les als afgenomen.
1.c. Restitutie van (een deel van) een strippenkaart is niet mogelijk.
1.d. Lessen die door de docent worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.
1.e. Het lesgeld wordt aan het begin van de lesperiode gefactureerd via e-mail en dient binnen 14 dagen van de
factuurdatum betaald te worden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
2. Losse lessen
2.a. Losse lessen worden per les afgesproken tussen de leerling en de docent.
2.b. Lessen die niet of later dan 48 uur voor aanvang van de les worden afgezegd, tellen als afgenomen en
worden in rekening gebracht.
2.c. Lessen die afgezegd worden door de docent worden niet in rekening gebracht.
2.d. De afgenomen lessen worden aan het eind van iedere maand per e-mail gefactureerd. De factuur dient
binnen 14 dagen van de factuurdatum betaald te worden.

TERMS AND CONDITIONS 2019-2020
1. 5-lesson-pass
1.a. The 5-lesson-pass is valid for 3 months, starting from the day of the first lesson. Maternity leave and school
holidays of the North region, as determined by the Dutch government, are excluded from the validation. E.g. a
pass purchased in June will only expire in October or November, depending on the exact date and on the length
of the summer holiday.
1.b. A 24-hour cancellation policy is in place. If a student cancels a scheduled lesson within that period, the
lesson will be deducted from the 5-lesson-pass.
1.c. 5-lesson-passes are non-refundable.
1.d. Lessons canceled by the teacher will not be deducted from the pass.
1.e. The fee for the 5-lesson-pass must be paid within 14 days of the invoice date. Payment in instalments is not
possible.
2. Single lessons
2.a. Single lessons are scheduled per lesson between student and teacher.
2.b. A 48-hour cancellation policy is in place. If a student cancels a scheduled lesson within that period, the
lesson will be charged on the invoice of that month.
2.c. Lessons canceled by the teacher will not be charged.
2.d. The single lessons will be invoiced by email at the end of every month. The invoice must be paid within 14
days of the invoice date. Payment in instalments is not possible.

