
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 24 uur van te voren 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.  

Mocht de leerling corona gerelateerde klachten hebben en daarom de les afzeggen, 
kan de les online worden gevolgd of op een ander moment worden ingehaald. 
Mocht de school moeten sluiten vanwege een door de overheid opgelegde totale 
lockdown, worden de lessen voorgezet d.m.v. online lessen. 

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

1. De docent moet optreden  
2. De docent is ziek  

In het geval dat de docent moet optreden regelt hij/zij altijd een vervanger, maar 
mocht dat niet lukken, dan wordt de les op ander tijdstip ingehaald.  

Als de docent niet instaat is om les te geven zal hij/zij dit tijdig aangeven.  Als dit 
wegens ziekte is, dan is de volgende regeling van kracht. Wij hebben aan het eind 
van elk seizoen twee inhaalweken, deze weken zullen worden ingezet om de 
gemiste lessen door het ziek zijn van de docent, in te halen. Deze inhaalweken 
worden enkel gebruikt als er geen vervanger geregeld kon worden. De inhaalweken 
zijn alleen bedoelt om lessen in te halen die door de docent gemist zijn.  

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

De eerste betaling dient u zelf per iDeal te voldoen. Om deze betaling te doen, 
krijgt u via de mail de betaallink opgestuurd. Na het betalen van het eerste 
termijn, bent u akkoord gegaan om het resterende bedrag via automatische 
incasso’s te voldoen.  



Data incasso’s 
De notadata van de maandbetalingen voor 38 lessen vallen op de 1e 
doordeweekse dag van de maand. Van oktober t/m juli. 

De notadata van de maandbetalingen voor 19 lessen worden in 5 maanden 
geïncasseerd op de 1e doordeweekse dag van de maand. 

De notadata van de maandbetalingen voor 12 lessen worden in 3 maanden 
geïncasseerd op de 1e doordeweekse dag van de maand. 

De notadata van de kwartaalbetalingen vallen op de 1e doordeweekse dag van de 
maand in de maanden oktober, januari, april en juli. 

De kosten voor AMV les wordt in 1x voldaan en kan niet in termijnen worden 
betaald.  

Regelgeving bij niet betalen 
Indien de incasso niet is gelukt, zal er een mail met betaallink worden verzonden, 
voor deze extra administratieve handeling worden er de eerste keer geen extra 
kosten in rekening gebracht. Vanaf een tweede mislukte incasso wordt er een 
bedrag van €20,- exclusief btw extra in rekening gebracht vanwege de extra 
administratieve handelingen.  

Bij het in gebreke blijven van betaling, zal er een aanmaning worden verstuurd van 
€40,- exclusief btw. 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. 

Uw pakket word stilzwijgend verlengt mits u voor of in de laatste les van uw 
huidige pakket aangeeft te willen stoppen. 

U kunt zich/uw kind uitschrijven door een mail te sturen naar 
mikky@silversoundstudio.com of jitse@silversoundstudio.com. Mondelinge opzeggingen 
kunnen wij helaas niet accepteren.  

Prospectus wijzigingen  
Bij wijzigingen van deze prospectus, wordt u per mail op de hoogte gesteld.  
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