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1.

Onderstaande voorwaarden zijn geldig voor een heel schooljaar. Daarna is het mogelijk dat er wijzigingen
plaatsvinden. Indien de leerling les neemt, gaat hij of zij (of diens ouders) automatisch akkoord met deze
voorwaarden.

2.

Wanneer de leerling wekelijks les neemt, heeft deze recht op 38 lessen per jaar. Wanneer de leerling een keer per
14 dagen les neemt, is dit 19 lessen per jaar.

3.

Tijdens schoolvakanties (regio midden) wordt er geen les gegeven. Wel is het mogelijk om in deze perioden een
eventuele inhaalles te plannen.

4.

Op Nederlandse feestdagen (Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag) worden er geen
lessen gegeven. Lessen, die hierdoor uitvallen, worden indien mogelijk op een later moment ingehaald.

5.

Aan het begin van het schooljaar wordt door de docent een lesrooster gemaakt, dat voor het hele jaar geldt. Blijkt
in de loop van het lesjaar dat een bepaalde lestijd de leerling niet meer schikt, dan kan in overleg geschoven
worden. Echter kan er geen garantie worden gegeven dat dit daadwerkelijk lukt. Op eventuele hierdoor
uitvallende lessen zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

6.

Wanneer de leerling zich (meer dan) 48 uur van te voren afmeldt voor een les, dan is het mogelijk om een
inhaalles te bespreken. Mocht dit niet lukken, dan zal er geen restitutie van lesgeld plaats vinden. Indien de leerling
door ziekte langer dan vier weken uitgeschakeld is, dan is het mogelijk om de lessen op te schorten. Indien de
docent zich voor een les afmeld, zal hij met de leerling een inhaalles plannen. Indien de docent vaker dan twee
lessen achter elkaar afmeldt en er geen inhaalmogelijkheid bestaat, zal er restitutie van lesgeld plaatsvinden.

7.

De lessen worden in gelijke bedragen eens per kwartaal gefactureerd, namelijk in september, december, maart en
juni. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum per bank te worden voldaan. Bij de betaling altijd het
factuurnummer vermelden.

8.

Wanneer de leerling wenst zijn of haar lessen stop te zetten, dan is dit per kwartaal mogelijk. Bij het tussentijds
stopzetten van de lessen zal er geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

9.

Leerlingen van 14 jaar en jonger ontvangen twee keer per jaar een voortgangsrapport. Desgewenst ontvangen
leerlingen ouder dan 14 jaar tevens een rapport. Daarnaast is het de bedoeling dat aan het eind van het lesjaar een
voorspeelmoment of een ander leerproject gepland wordt. Dit idee is nog in de experimentele fase en zal nog met
de leerlingen overlegd moeten worden.
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