
Prospectus 

Om de lessen goed te kunnen organiseren en naar 
wens te laten verlopen moeten er afspraken 
worden gemaakt met betrekking tot het volgen 
van de lessen.  

Lestijden en/of verhindering 
Lessen vinden plaats op vooraf afgesproken tijden, in overleg met de docent. 
Wanneer de leerling door absentie niet op de afgesproken tijd les kan hebben, 
komt deze les te vervallen.  

Wanneer een leerling  verhinderd is door ziekte of andere omstandigheden willen 
wij dat tijdig weten. Het beste is om ons een WhatsApp te sturen of anders even te 
bellen. Een les die gemist wordt door ziekte of een andere oorzaak wordt niet 
ingehaald. Restitutie wordt verleent aan leerlingen die langer dan 6 
aaneengesloten lessen, door ziekte of andere bijzondere omstandigheden, hebben 
gemist. De restitutie gaat in vanaf de 7de gemiste les.  

Het zou kunnen voorkomen dat de docent wegens omstandigheden geen les kan 
geven. Er kunnen twee redenen zijn voor mij om een les te laten vervallen.   

1. Ik moet zelf optreden  
2. Ik ben ziek.  

In het geval dat ik zelf moet optreden regel ik altijd een vervanger maar mocht dat 
niet lukken, dan wordt de les op ander tijdstip ingehaald.  

Als ik niet instaat ben om les te geven zal ik dit tijdig aangeven.  Als dit wegens 
ziekte is, dan is de volgende regeling van kracht. De 1ste gemiste les komt te 
vervallen. De 2de gemiste les zal worden ingehaald of worden gerestitueerd. De 3de 
les vervalt en vanaf de 4de gemiste les wordt er ingehaald of restitutie verleent. In 
het kort: Ik kan maximaal 2 lessen laten vervallen per cursusjaar wegens ziekte.  

Betaling lesgeld 
Het lesgeld dient per jaar of per kwartaal betaald te worden.  

De jaarbetaling dient voor 1 januari te worden voldaan.  

De notadata van de kwartaalbetalingen zijn 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli. 

De betalingstermijn is 21 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvang 
je een herinneringsnota zonder extra kosten, maar met een aankondiging van 
incassokosten (€40,-) 

Bij het in gebreke blijven van betaling, zal er een aanmaning worden verstuurd, 
waarvan de extra kosten in rekening worden gebracht. Bij het na de aanmaning in 
gebreke blijven van betaling zijn de kosten van invordering voor de rekening van 
jouw, alsmede de wettelijke rentes. 



Opzeggen  
Bij een inschrijving voor een halfjaar (19 lessen) of langer, hanteren wij een 
wederzijds opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging gaat standaard de 1e van 
de volgende maand in. Bijvoorbeeld als u op 12 oktober opzegt, gaat het 
opzegtermijn van start op 1 november en blijft u ingeschreven tot 1 februari.   

U moet een uitschrijvingsformulier invullen en ondertekenen, waarna de 
opzegtermijn van kracht is. Mondelinge opzeggingen kunnen wij helaas niet 
accepteren.  


