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ALGEMENE VOORWAARDEN GITAARLES/UKELELELES
AANMELDEN:
Door het aanmelden, gaat men akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Na aanmelden per telefoon, e-mail of brief, ontvangt u voor het begin van de cursus een oproep voor
de eerste les. De lestijd wordt vastgesteld in overleg met de cursist. U bent definitief aangemeld op
de eerste les en door ondertekening van het inschrijfformulier en dientengevolge lesgeldplichtig voor
het gehele schooljaar.
TARIEVEN:
Het cursusgeld is het tarief voor de les waarvoor is ingeschreven, berekend per persoon. Voor
leerlingen ouder dan 21 jaar is 21% btw wettelijk verplicht. Bij meer aanmeldingen uit één gezin op
één adres, ontvangt u 10% korting op het totale lesgeld.
GITAAR/UKELELE HUUR:
Er kan (beperkt) materiaal gehuurd worden. Ukelele tijdens korte cursus € 10,00 (incl. btw) per 10
lessen, of voor een heel schooljaar € 25,00 (incl. btw). Huurprijs ¾ gitaar voor een heel schooljaar
€ 25,00 (incl. btw). Huur akoestisch gitaar € 45 per schooljaar (incl. btw). Dit bedrag dient contant te
worden betaald bij ontvangst van de gitaar. De gitaarhoes is in bruikleen. Indien de leerling met
gitaar of ukeleleles stopt, dient het instrument bij de laatste les, schadevrij inclusief de hoes, te
worden ingeleverd. Schade aan het instrument is voor rekening van de gebruiker.
BETALEN:
Het totale bedrag van de cursus dient uiterlijk de tweede les te worden voldaan. Dat kan contant of
door overmaking op IBAN: NL86INGB0004513531 t.n.v. The True Jester te Capelle aan den IJssel. Er is
ook een mogelijkheid tot het betalen in tien (10) gelijke termijnen via automatische incasso. (met
een opslag van € 25). Voor deze betaalmogelijkheid ontvangt u na inschrijving een SEPA formulier.
De wettelijke weigeringsperiode is 56 dagen. Door deze betalingsmogelijkheid aan te vinken en door
ondertekening van het inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord. De termijnen worden geïncasseerd
eind september, oktober, november, december, januari, februari, maart, april, mei en juni. (Geldt bij
een volledig lesjaar, voor eventueel latere start gelden aangepaste betaaldata). Bij niet tijdige
betaling van het cursusgeld wordt € 20 administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele kosten
van invordering in en buiten rechte worden doorberekend aan de betaler.
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LESMATERIAAL
Het lesmateriaal is niet bij het lesgeld inbegrepen.
VOORTIJDIGE BEËINDIGING
Door middel van de aanmelding bindt men zich voor de totale duur van het lesjaar. Bij voortijdige
beëindiging blijft de betalingsverplichting voor het volledige tarief bestaan, ongeacht het aantal
gevolgde lessen. Een uitzondering hierop is alleen mogelijk bij verhuizing verder dan 20 km vanaf de
leslocatie.
ZIEKTE
Bij ziekte van de cursist vindt nimmer restitutie van lesgeld plaats. Uitzondering: in geval van
langdurige ziekte (minimaal 6 aaneengesloten weken) wordt na overleg van een doktersattest
restitutie over de uitgevallen lessen welke deze 6 weken te boven gaan, verleend.
Bij ziekte van de docent, wanneer het totaal aantal uitgevallen lessen meer dan drie (3) per
schooljaar is, wordt, indien mogelijk, een andere lesdatum gezocht. Wanneer dit niet mogelijk is,
vindt restitutie plaats van het lesgeld van die lessen welke het aantal van drie (3) te boven gaat.
Bij ziekte van de docent tijdens een korte cursus, wordt altijd een nieuwe afspraak voor de gemiste
les gemaakt.
AANSPRAKELIJKHEID
THE TRUE JESTER is niet aansprakelijk voor ongelukken, evenmin voor diefstal van, schade aan en/of
verlies van eigendommen en goederen van cursisten.
Rekeningnummer/IBAN: NL86INGB0004513531
BIC: INGBNL2A
KvK Rotterdam: 24379241
btw nr.: NL015179461B01
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