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Proefles

PLOiiiiiiNK biedt gitaarleerlingen een gratis en vrijblijvende proefles van
een half uur aan.
Voor ukelelelessen – vaak een wat kortere serie – wordt het betreffende
bedrag na 10 lessen in mindering gebracht op de rekening of wat extra lestijd
aangeboden.

Proefmaand

Op de proefles volgt een te betalen proefmaand waarin u op elk moment kunt stoppen. Erna
bevestigen we deze overeenkomst en kunt u de lessen stoppen met een opzegtermijn van vier lessen .

Overeenkomst
 De lessen kunnen op elk moment ingaan.
 De lesduur is
30 45 of 60 minuten.
 Tarieven
kinderen tot 18 jaar €18 €25
€30














volwassenen
€21 €29
€34 (in schooltijd, anders idem)
2 kinderen
€25 €34
€40
2 volwassenen
€33 €43
€50 (in schooltijd, anders idem)
Groepen in overleg
Buiten de Ter Kleef en Te Zaanen, Planeten-, Transvaal- en Indische buurt bereken ik een
bescheiden reistijdvergoeding. De tarieven gelden vanaf zomer 2021 en waren sinds 2014
ongewijzigd.
Lesfrequentie: Wekelijks of tweewekelijks; dan ook in vakanties.
Korting: Bij meer leerlingen per gezin. Ik kan voor hulpmiddelen korting regelen.
Vakanties voor zowel jonge als volwassen leerlingen zijn die van de basisscholen Haarlem
(Regio Noord). In vakanties kunnen lessen op verzoek van de leerling doorgaan, evt. ter
compensatie van afgezegde lessen.
Als een leerling of de ouders/voogd moet(en) afzeggen, dan breng ik die les wel in rekening.
Waar voor uw geld: op uw initiatief kunnen we een vervangende tijd afspreken of enkele
lessen verlengen. Voor duo's / groepen blijft bij afwezigheid van één of meer deelnemers de
volledige prijs staan (tip: volgende les de ander(en) solo). Maximaal 2 te compenseren lessen!
Als ik verhinderd ben stel ik het eveneens op prijs samen een vervangende tijd te zoeken.
Over het lesgeld ontvangt U maandelijks per e-mail een factuur (de zomermaanden juli en
augustus ineens). Er is geen BTW verschuldigd. Betaling graag binnen 15 dagen na ontvangst.
Groepen kunnen één groepsfactuur of meerdere individuele facturen ontvangen.
Opzeggen kan mondeling, schriftelijk of per e-mail. De opzegtermijn is één maand vanaf de
meldingsdatum + een evt. lopende vakantie. Ik bevestig de opzegging per e-mail. E.e.a. geldt
ook wanneer een afzonderlijke groepsleerling stopt. Als de lessen langer dan een jaar hebben
geduurd ontvang je een 'slotakkoord'.
U ontvangt deze voorwaarden na de proefmaand per e-mail (veelal bij de eerste factuur).
Instemming per e-mail of ander digitaal bericht, echt tekenen mag ook.
Leerlingen krijgen lesmateriaal op papier en waar van toepassing digitaal geluid.
Huur van een gitaar of ukelele is mogelijk, afhankelijk van aanbod en aanwezigheid van een
aansprakelijkheidsverzekering bij de leerling.

Ondertekening mag, instemming met een e-mail volstaat: z.o.z.
Ondertekend voor akkoord

Haarlem, …............

*Peter Bouman

...................................

Cursist(en) / ouder(s) / voogd(en)
Naam: ...................................

Handtekening: …................................ Voor: …..........

Naam: ...................................

Handtekening: …................................ Voor: …..........

Naam: ...................................

Handtekening: …................................ Voor: …..........

