
Prospectus

Om de lessen goed te kunnen org/niseren en n//r wens te l/ten verlopen 
moeten er /fspr/ken worden gem//kt met betrekking tot het volgen v/n de 
lessen.

Lestijden en/of verhindering
Lessen vinden pl//ts op voor/f /fgesproken tijden, in overleg met de docent. 
W/nneer de leerling door /bsentie niet op de /fgesproken tijd les k/n hebben, 
komt deze les te verv/llen.

W/nneer een leerling verhinderd is door ziekte of /ndere omst/ndigheden 
willen wij d/t 24 uur v/n te voren weten. Het beste is om ons een Wh/tsApp te 
sturen of /nders even te bellen. Een les die gemist wordt door ziekte of een 
/ndere oorz//k wordt niet ingeh//ld. Restitutie wordt verleent //n leerlingen 
die l/nger d/n 6 //neengesloten lessen, door ziekte of /ndere bijzondere 
omst/ndigheden, hebben gemist. De restitutie g//t in v/n/f de 7de gemiste 
les. 

Bij een 38 lessen p/kket heeft u de mogelijkheid om tot//l 6 lessen te 
verpl//tsen.
Bij een 19 lessen p/kket heeft u de mogelijkheid om tot//l 3 lessen te 
verpl//tsen.
Bij een 12 lessen p/kket heeft u de mogelijkheid om tot//l 1 les te verpl//tsen.
Bent u door het //nt/l mogelijkheid v/n verpl//tsen heen d/n komt hel//s die 
les te verv/llen.

* Als u de les verpl//tst betekent d/t, d/t de les ook online gegeven k/n 
worden i.v.m. de individuele roosters v/n de docenten en hun beschikb//rheid 
op loc/tie.

Mocht de leerling coron/ gerel/teerde kl/chten hebben en d//rom de les 
/fzeggen, k/n de les online worden gevolgd of op een /nder moment worden 
ingeh//ld.

Het zou kunnen voorkomen d/t de docent wegens omst/ndigheden geen les 
k/n geven. Er kunnen twee redenen zijn voor hem/h//r om een les te l/ten 
verv/llen.
-De docent moet optreden
-De docent is ziek
In het gev/l d/t de docent moet optreden regelt hij/zij /ltijd een verv/nger, 
m//r mocht d/t niet lukken, d/n wordt de les op /nder tijdstip ingeh//ld.



Als de docent niet inst//t is om les te geven z/l hij/zij dit tijdig //ngeven.  Als 
dit wegens ziekte is, d/n is de volgende regeling v/n kr/cht. Wij hebben //n 
het eind v/n elk seizoen twee inh//lweken, deze weken zullen worden ingezet 
om de gemiste lessen door het ziek zijn v/n de docent, in te h/len. Deze 
inh//lweken worden enkel gebruikt /ls er geen verv/nger geregeld kon 
worden. De inh//lweken zijn /lleen bedoelt om lessen in te h/len die door de 
docent gemist zijn.

Bet6ling lesgeld
Het lesgeld dient per j//r of per m//nd bet//ld te worden.

De eerste bet/ling dient u zelf per iDe/l te voldoen. Om deze bet/ling te doen, 
krijgt u vi/ de m/il de bet//llink opgestuurd. N/ het bet/len v/n het eerste 
termijn, bent u /kkoord geg//n om het resterende bedr/g vi/ /utom/tische 
inc/ssoʼs te voldoen.

D6t6 inc6ssoʼs

De not/d/t/ v/n de m//ndbet/lingen voor 38 lessen v/llen op de 1e 
doordeweekse werkd/g v/n de m//nd. V/n september t/m juli.

De not/d/t/ v/n de m//ndbet/lingen voor 19 lessen worden in 5 m//nden 
geïnc/sseerd op de 1e doordeweekse werkd/g v/n de m//nd.

De kosten voor 12 Lessen worden in 1 keer vold//n en k/n niet in termijnen 
worden bet//ld.

De kosten voor AMV les worden in 1 keer  vold//n en k/n niet in termijnen 
worden bet//ld.

De kosten voor losse lessen worden in 1 keer vold//n en k/n niet in termijnen 
worden bet//ld.

*De kosten voor de inc/sso(ʼs) worden bij het lesgeld opgeteld.

Regelgeving bij niet bet6len
Indien de inc/sso niet is gelukt, z/l er een m/il met bet//llink worden 
verzonden, voor deze extr/ /dministr/tieve h/ndeling wordt er een bedr/g v/n 
€20,- exclusief btw extr/ in rekening gebr/cht.

Bij het in gebreke blijven v/n bet/ling, z/l er een //nm/ning worden verstuurd 
v/n €40,- exclusief btw. Bij het n/ de //nm/ning in gebreke blijven v/n 
bet/ling, zijn de kosten v/n invordering voor de rekening v/n jouw, /lsmede de 
wettelijke rentes.



Opzeggen
Bij een inschrijving voor een h/lfj//r (19 lessen) of l/nger, h/nteren wij een 
wederzijds opzegtermijn v/n 3 m//nden. De opzegging g//t st/nd//rd de 1e 
v/n de volgende m//nd in. Bijvoorbeeld /ls u op 12 oktober opzegt, g//t het 
opzegtermijn v/n st/rt op 1 november en blijft u ingeschreven tot 1 febru/ri.

Uw p/kket word stilzwijgend verlengt mits u voor of in de l//tste les v/n uw 
huidige p/kket //ngeeft te willen stoppen.

U kunt zich/uw kind uitschrijven door een m/il te sturen 
n//r mikky@silversoundstudio.com of jitse@silversoundstudio.com. 
Mondelinge opzeggingen kunnen wij hel//s niet /ccepteren.
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