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De belangrijkste punten:
- Er geldt een maand opzegtermijn
(let op: als u zich bijvoorbeeld op 15 april opzegt, dan geldt de extra maand
mei als opzegtermijn)
- Het lesgeld is niet terugvorderbaar, maandbedragen zijn niet overlegbaar
- Van september t/m juni zijn er 39 lesweken en 5 vakantieweken
- Het maandtarief is berekend op een gemiddelde van 3,9 les per maand
- In juli en augustus gelden aparte zomertarieven van 50%. Deze
maandbedragen zijn niet overlegbaar.
- Inhaallessen zijn alleen mogelijk binnen twee weken, mits op tijd overlegd
en als docent een tijd kan vinden.
Tarieven
De tarieven worden gunstiger naarmate de leerling meer les neemt.
Lengte Les

2-wekelijks abonnement

Wekelijks abonnement

30 min.

Niet mogelijk

€ 78,00

45 min.

€ 61,75

€ 111,15 (5 % korting)

60 min.

€ 78,00 (5% korting)

€ 140,40 (10% korting)

Berekening tarieven
Wekelijkse lessen
Vanaf september 2014 t/m juni 2015 zijn er 39 lessen en 5 vakantieweken. (zie
overzicht pag.3). Het wekelijkse abonnement is berekend op 39 lessen in 10 maanden.
Met een gemiddelde van 3,9 lessen per maand.
Betaling
De leerling ontvangt maandelijks een e-mail met betalingsinformatie voor de
daaropvolgende maand. Men betaalt een maand vooruit. Bij storting moet men de
maand vermelden. Automatisch Incasso is ook mogelijk. De storting vindt plaats op
rekening 4966356, Guitar Academy. Let op: rekeninghouder is Guitar Academy.

Inhaalles binnen twee weken
- Bij afmeldingen op de dag zelf kan de les niet ingehaald worden
- De docent kijkt of een inhaalles mogelijk is binnen twee weken mits je tijdig laat
weten een keer verhinderd te zijn. Als geen moment in de agenda gevonden kan
worden vervalt de mogelijkheid.
- Na twee weken vervalt de mogelijkheid.
- Maandbedragen kunnen niet aangepast worden, lesgeld restitutie is niet mogelijk.
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Wordt in tweevoud getekend door docent en leerling op pag. 3
Opzegtermijn
Als leerling teken je voor drumles met één maand opzegtermijn.
Als je de drumlessen opzegt, dan vindt er nog 1 storting/incasso plaats voor de
komende maand. Let op: Als je na de 1e van een maand opzegt, dan is de termijn de
huidige maand plus een extra maand.
Afzeggen door docent
Als de docent niet kan, wordt een andere invaldocent gevraagd of je krijgt een
inhaalles aangeboden. Mocht dit allebei niet lukken, dan zal de les verrekend worden
in de volgende factuur, je ontvangt dan het lesgeld van de gemiste les terug.
Tips van Igor Plzak:
- Kom op tijd en loop het lokaal binnen als het jouw tijd is
- Maak de gewoonte om dagelijks te oefenen (liever kort dan niet)
- Maak een klapper voor de blaadjes die je van me krijgt. Op die manier heb je alles op
orde en kun je altijd makkelijk terugvinden wat je gedaan hebt. Voor degenen die geen
noten lezen (ook die het wel kunnen) maak ik korte video opnames van de behandelde
stof in de les zodat je het thuis nog een keer rustig kan bekijken. Ik weet uit mijn eigen
ervaring dat je het soms “niet meer weet” als je thuis komt;
- Maak een cd of usb stick met liedjes die je graag wil leren spelen. Als je speelt wat je
leuk vindt, heb je ook zin om te oefenen! Ik geef ook zelf meespeel mp’3tjes zonder
ingespeelde drum partijen om mee te oefenen, dus het is handig dat je die usb hebt!
- Luister vaak naar het liedje waar je mee bezig bent. Muziekmaken bestaat voor een
groot deel uit luisteren!
- Wees geduldig: iedereen kan drums leren spelen. Als je beginner bent is het begin
vaak lastig. Oefen iedere dag en je zal merken dat het “opeens” lukt.
- Wees niet bang om te vragen!
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Lesweken en vakantieweken
De lesweken lopen synchroon met het onderwijs Noord-Holland.
In totaal zijn er 39 lesweken en 5 vakantieweken in de periode september t/m juni.
In de zomermaandag juli en augustus zijn er 2 lessen per maand en geldt een 50%
zomertarief.
Overzicht september t/m december 2014
15 lessen in week: 36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51
Week

Datum

Vakantie/Feest

Week 42

11 t/m 19 oktober 2014

Herfstvakantie

Week 52 t/m week 1

20 december t/m 4 januari 2015 Kerstvakantie

Overzicht januari t/m juni 2015
24 lessen in week: 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27
Week

Datum

Vakantie/Feest

Week 9

21 februari t/m 1 maart 2015

Voorjaarsvakantie

Week 19

2 mei t/m 10 mei 2015

Meivakantie

Ondertekend,
Leerling: (naam & handtekening)

Ouder van leerling: (optioneel)
Wanneer de leerling onder de 18 jaar is

Docent:

