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algemene voorwaarden leskaarten
De 5-lessenkaart is maximaal 6 weken geldig bij 1x in de week les, en 12 weken bij 1x per twee
weken les. Het aantal keren waarop een les door afwezigheid van de docente niet doorgaat,
wordt bij de leskaart opgeteld, waardoor de geldigheid van de kaart evenredig wordt verlengd.
De 10-lessenkaart is maximaal 12 weken geldig bij 1x in de week les, en 24 weken bij 1x per twee
weken les. Het aantal keren waarop een les door afwezigheid van de docente niet doorgaat,
wordt bij de leskaart opgeteld, waardoor de geldigheid van de kaart evenredig wordt verlengd.
Eventuele verhindering van de leerling(e) dient ten minste 24 uur van te voren telefonisch, per
sms of e-mail doorgegeven te worden. Indien een leerling(e) zónder afzeggen, of door te laat
afzeggen, niet op een les verschijnt, behoudt Zangles in Leidschendam zich het recht voor deze
les in rekening te brengen op de leskaart van de leerling(e).
Zangles in Leidschendam behoudt zich het recht voor een les te annuleren. Bij het vervallen van
een les wordt de les-kaart evenredig verlengd, doch slechts in het geval er géén vervangende les
door de docente wordt aangeboden in dezelfde periode.
Een nieuwe kaart dient gekocht te worden indien de oude kaart vol is óf de geldigheidstermijn
verstreken is. Men betaalt voor het volgen van een specifiek aantal lessen (niet voor het aantal
weken!). Zodra alle lessen zijn gevolgd dient dus – aansluitend – een nieuwe kaart te worden
aangeschaft, ook al is de geldigheid van de kaart nog niet helemaal verstreken.
Nieuwe leskaarten gaan direct aansluitend op de voorgaande kaart in. Alleen dan kan een vast
lesmoment in het rooster gegarandeerd blijven.
Er vindt géén restitutie plaats (ook niet deels) van de leskaart als deze eenmaal wel in gebruik is
genomen, maar blijkt dat men geen lessen meer gaat volgen en de kaart niet vol zal maken.
Bij verlies van de leskaart dient men een nieuwe leskaart aan te schaffen. De verloren kaart wordt
niet gerestitueerd, ook niet deels.
Als de leskaart vol is, of als de geldigheid verlopen is, kan een nieuwe kaart verkregen worden
door tijdig – vóórdat de nieuwe kaart ingaat – de kosten hiervoor over te schrijven naar
rekeningnr.: NL02 INGB 000 6028243 t.n.v. Zangles in Voorburg | Musicality Zangtechniek. N.B.:
Pas als het geld binnen is op deze rekening, is men verzekerd van een plek. Indien de voorkeur
wordt gegeven aan contante betaling dient dit te geschieden - ten laatste - tijdens de eerste les
van de nieuwe kaart.
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