Pianolessen 2019-2020 : Pianolespraktijk KlavierPlezier, Imke Vermeulen
Lesdata:
Schooljaar 2019-2020 bestaat uit 40 lesweken en start op maandag 2 september.
De lessen die op een feestdag(*) vallen worden in overleg ingehaald.
Herfstvakantie : 21 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie : 23 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie : 24 februari t/m 1 maart 2020
*2e Paasdag : maandag 13 april 2020

Meivakantie : 27 april t/m 20 mei 2020
*Hemelvaartsdag : donderdag 21 mei 2020
*2e Pinksterdag : maandag 1 juni 2020
Zomervakantie : 20 juli t/m 30 augustus 2020

Afmelding:
Mocht je door omstandigheden een keer niet kunnen, meld je afwezigheid s.v.p. dan uiterlijk een week van
tevoren, we kunnen dan naar een vervangende lestijd/-dag zoeken. Mocht je door onvoorziene omstandigheden
zoals ziekte niet in staat zijn te komen dan hoor ik dat graag telefonisch/per sms/whatsapp (dus niet per email).
Lessen die korter dan een week van tevoren afgezegd zijn, worden niet ingehaald.
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt geprobeerd de lessen op passende wijze te laten vervangen of in
overleg op een later tijdstip in te halen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les en wordt deze niet in
rekening gebracht.
Lesgeld:
Het lesgeld bedraagt: € 1.000,- per jaar (op basis van 40 lessen). Elke les heeft een duur van 30 minuten.
Bij beschikbaarheid van een geschikte lespartner (vergelijkbaar niveau, leeftijd en karakter) bestaat de
mogelijkheid om een duoles te krijgen met een duur van 40 minuten, waarvan 20 minuten individueel en 20
minuten gezamenlijk. Indien de andere persoon van het gezamenlijke gedeelte van de les afwezig is, behoudt de
docent het recht een individuele les van 30 minuten te geven.
Betaling:
De betaling vindt plaats in 10 termijnen van € 100,- welke per periodieke overboeking wordt voldaan per de 1 e
dag van de maanden september 2019 t/m juni 2020.
Gelieve er zorg voor te dragen dat de betaling uiterlijk de 5e van de maand binnen is. Bij meer dan 2x per
schooljaar te laat betalen worden administratiekosten (à €10,-) in rekening gebracht.
Het is ook mogelijk per (half)jaar te betalen: 1 september 2019 (50% of 100%); 1 februari 2020 (50%)
Rekeningnummer (IBAN): NL70 RABO 0142 7495 24 t.n.v. I. Vermeulen te Utrecht.
Opzegging:
Wanneer besloten wordt te stoppen met het volgen van pianolessen, is de leerling lesgeld verschuldigd over de
komende twee lestermijnen (dus opzegtermijn is ca. 8 weken) en heeft hij/zij recht op het bijbehorende aantal
lessen.
Niet alleen de leerling, ook de docent heeft het recht om de lessen op te schorten of te staken. Dit gebeurt bijv. bij
gebrek aan inzet thuis en/of in de les gedurende een langere periode (meerdere maanden). Voorafgaand aan
deze beslissing heeft de docent dit probleem bij de leerling en/of ouder(s) aangekaart, zodat zij de mogelijkheid
hebben het tegendeel te bewijzen. Mocht er na 6-8 lessen naar inzicht van de docent geen verbetering te zien
zijn, dan worden de lessen per direct gestaakt en wordt eventueel te veel betaald lesgeld gerestitueerd.
Voor vragen ben ik bereikbaar op 06 - 54 75 24 45 of via mail: imkevermeulen@live.nl
Met vriendelijke groeten,
Imke Vermeulen

