R EX AD R IAAN SZ
gitaarles • compositie • productie • mixage • sound design
1. Lesprijs
Bij maandelijkse betaling zijn de kosten omgerekend €15,- per les. Bij losse lessen €25,- en bij
jaarlijkse betaling €13,-. De lestijd is 30 minuten. Volwassenen (vanaf 21 jaar) betalen over de
reguliere lesprijs 21% BTW. De leraar behoudt zich het recht voor de lesprijs aan te passen.
Een dergelijke aanpassing zal minimaal een maand van tevoren aan de cursist worden
medegedeeld.
2. Betaling
Betaling vindt altijd binnen de eerste week van de maand plaats. Bij voorkeur per
bankoverschrijving naar NL86ABNA0415094313 tnv. R.M. Adriaansz, met de naam van de
leerling en desbetreffende maand in de beschrijving.
Periodes van een maand bevatten gemiddeld 4⅓ lessen waardoor het te betalen bedrag
uitkomt op €65,-. Voor volwassenen (vanaf 21 jaar) komt er €13,65 BTW bovenop het
eerdergenoemde bedrag.
De jaarlijkse betaling bedraagt €572 uitgaande van 44 lesweken.
3. Planning lessen
Bij het ingaan van de lesovereenkomst wordt door docent en cursist een wekelijkse vaste tijd
en dag voor de lessen bepaalt.
4. Absentie cursist
Wanneer een leerling zover mogelijk van tevoren absentie aankondigt zal de leraar proberen
een alternatieve lestijd in diezelfde week aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is voor de
partij van de docent dan wel cursist, vervalt de les. Deze zal wel in rekening worden gebracht.
5. Absentie docent
Bij afwezigheid van de docent zal deze op een in overleg te bepalen moment een inhaalles
plannen. Deze les zal naast de geplande lessen binnen een maand zonder extra kosten
worden ingehaald. Mocht dit logistiek niet lukken vervalt de betaling.
6. Vakantie
Op 24, 25, 26, 31 december en 1 januari worden er geen lessen gegeven wegens de
feestdagen. Tijdens de korte schoolvakanties gaan de lessen door zoals elke andere week.
De uitzondering hierop is de zomervakantie Midden-Nederland (van 20 juli t/m 1 september
augustus). Lessen op deze data vervallen en zullen in het geval van maandelijkse betaling
worden geminderd op de betaling van de desbetreffende maand. In het geval van jaarlijkse
betaling is dit in de prijs verrekend.
7. Opzegging
Bij beëindiging van de lesovereenkomst geldt een opzegtermijn van een maand.
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