Aanmeldingsformulier Gitaarles Horst
Groenewoudstraat 3a
5961 VD Horst
T 06-52381645
E info@gitaarleshorst.nl

!

Dit formulier aub uitprinten, duidelijk en volledig invullen. Aankruisen wat van toepassing is. Cursisten onder de
18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens

Betaling

Voornaam:

Ondertekende wil graag betalen

Achternaam:

O vooraf per 5 lessen

Straat en huisnummer:

O vooraf per 10 lessen

Postcode en woonplaats:

O achteraf per maand

Geboortedatum:

O anders:

Telefoonnummer:

Actuele tarieven zijn te vinden op

Mobiel nummer:

www.gitaarleshorst.nl

Email:

Les

Informatie/voorwaarden

O wekelijks les

De aanmelding geschiedt onder de voorwaarden als

O 1 x per 2 weken

opgenomen op de volgende pagina.

Dit kan per maand gewijzigd worden. Zie ook algemene

Ondergetekende verklaart de Algemene

voorwaarden.

Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee
akkoord te gaan.

O Priveles
O Duo/groepsles

O Ja ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee
akkoord.

Voorkeur Lestijd
Maandag

Van

uur tot:

uur

dinsdag

Van

uur tot:

uur

woensdag

Van

uur tot:

uur

donderdag

Van

uur tot:

uur

vrijdag

Van

uur tot:

uur

Datum:

Handtekening:

Algemene Voorwaarden Gitaarles Horst
De aanmelding vindt plaats door inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier (bij
minderjarigen door een van de ouders of verzorgers).

Bij verhindering van de leerling dient de afmelding minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij afmelding
minder dan 24 uur van te voren wordt de les als gegeven beschouwd en in rekening gebracht.

Bij verzuim van lessen wegens verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats.
Verzuimde lessen worden niet ingehaald.

De leerling heeft keuze tussen wekelijks les of 1 x per 2 weken. Dit kan per maand (voor de 22e) worden
gewijzigd en zal dan vanaf daarop volgende maand ingaan.

De cursustarieven zijn te vinden op www.gitaarleshorst.nl worden jaarlijks vastgesteld.

Bij ziekte docent worden de lessen zo tijdig mogelijk afgezegd. De geplande lessen worden niet in rekening
gebracht en waar mogelijk is ingehaald.

Gelieve te betalen binnen 14 dagen. Als binnen deze termijn niet is betaald wordt er een 1e herinnering
gestuurd met een nieuw betalingstermijn. Na het verstrijken van de 1e herinnering wordt de 2e herinnering
gestuurd en zal de factuur verhoogd worden met € 15 administratiekosten. Tevens worden de lessen
opgeschort tot de betaling voldaan is. Gemiste lessen wegens betalingsachterstand worden niet ingehaald.

Een leskaart is 1 jaar geldig vanaf de factuurdatum.

Restitutie lesgeld is niet mogelijk.

Het meebrengen van eigendommen gebeurt geheel op eigen risico. Gitaarles Horst aanvaardt voor vermissing
of schade aan eigendommen geen enkele aansprakelijkheid.
Schade, toegebracht aan gebouw, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt,
of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

