ALGEMENE VOORWAARDEN GITAARLESINALMEREHAVEN.NL
ALMERE e.o.
RICK KOSTELIJK
Hierna te noemen “Docent”
LEERLING
Met “leerling” worden tevens zijn ouder(s) of verzorgers(s) bedoeld indien de leerling nog
minderjarig is.
INSCHRIJVING
Voordat de leerling zich inschrijft dient hij/zij kennis te nemen van onderstaande
ALGEMENE VOORWAARDEN. Met de inschrijving verklaart de leerling akkoord te gaan met
deze algemene voorwaarden.
DEFINITIEF LESNEMEN
Indien de leerling besluit om na de proefles definitief door te gaan met zijn muzieklessen
treden de ALGEMENE VOORWAARDEN in werking. Dit betekent o.a. dat hij/zij zorgdraagt voor de
maandelijkse betaling van het lesgeld. Zie verder “BETALING LESGELDEN”.
OPZEGGING PER MAAND
De opzegtermijn bedraagt 1 maand en gaat in vanaf de 1e van de volgende maand.
Opzegging alleen schriftelijk of per mail aan Rick Kostelijk, telefoon 06-10519535 of E-mail:
mail@rickkostelijk.com
BETALING LESGELDEN
De leerling draagt zorg voor tijdige betaling van het lesgeld. Er zijn 3 opties:
1. Het lesgeld wordt per maand berekend. Dit alles in de vorm van een factuur aan de leerling aan
het begin van de maand waarin de lessen gepland staan.
2. Middels een compensatiesysteem waarbij elke maand hetzelfde bedrag gefactureerd wordt. Dit
om automatisering van betaling te vergemakkelijken. Dit is met name aan de orde voor leerlingen
die voor een heel seizoen lessen ingeschreven staan.
3. Middels een strippenkaartsysteem. Hierbij staat vantevoren vast hoeveel lessen er worden
ingekocht. Het totaalbedrag wordt in een keer overgemaakt door de leerling. Dit op basis van een
factuur.
Indien bij een betalingsachterstand herhaalde verzoeken geen resultaat opleveren wordt
Incasso Partners ingeschakeld om de incasso verder af te wikkelen. De extra kosten die dit met zich
meebrengt zijn voor rekening van de leerling.
BTW/KOPIE ID
Bij leerlingen vanaf 21 jaar wordt BTW in rekening gebracht (21%). Leerlingen onder 21 jaar
zijn verplicht na de eerste les een kopie van een geldig identificatiebewijs te mailen naar
mail@rickkostelijk.com of per post op te sturen naar Oldewierde 40, 1353 HD Almere. In de les
overhandigen kan natuurlijk ook. Deze kopie heb ik nodig voor de belastingdienst om aan te tonen
dat de leerling voor BTW-vrijstelling in aanmerking komt. Bij ontbreken van een dergelijke kopie
ben ik genoodzaakt toch BTW in rekening te brengen.
WIJZIGINGEN LESTIJD
Verzoeken om wijziging in lestijd gaan via Rick Kostelijk, telefoon 06-10519535, of E-mail
mail@rickkostelijk.com De docent behoudt zich het recht voor om tussentijds lesduur en/of
lestijd eenzijdig te veranderen.
VERZUIMDE LESSEN/INHAALLESSEN
Indien de leerling verhinderd is zal hij/zij dit minimaal 48 uur van tevoren rechtstreeks telefonisch of
per SMS doorgeven aan de docent. Door de leerling verzuimde lessen kunnen niet worden
ingehaald. De lesroosters bieden hiervoor helaas geen ruimte. Als de docent verhinderd is regelt hij
een geschikte vervanger.

