Algemene Voorwaarden Ruben Scholten Gitaaronderwijs

1. Inschrijving vindt plaats door het invullen van het online inschrijfformulier en akkoord te gaan
met de algemene voorwaarden.
2. Bij leerlingen tot 18 jaar dient dit inschrijfformulier door een van de ouders/verzorgers ingevuld
worden.
3. De muzieklessen worden 10 maanden per jaar met een gelijk bedrag gefactureerd afhankelijk
van de frequentie waarmee de lessen worden gevolgd, wekelijks of twee wekelijks.
4. In de maanden juli & augustus wordt er geen factuur verstuurd.
5. Voor leerlingen onder de 21 jaar vervalt het wettelijke btw tarief van 21%. De actuele tarieven
zijn te vinden op www.ruben-scholten.nl.
6. Tijdens de schoolvakanties (Midden) zijn er geen lessen.
7. In de maanden met schoolvakanties blijft het maandbedrag ongewijzigd. Dit wordt
gecompenseerd in de maanden juli & augustus waarin er geen factuur wordt verstuurd.
8. De wekelijkse en tweewekelijkse lessen worden maandelijks op de eerste van de maand
gefactureerd.
9. De factuur wordt verstuurd per e-mail naar het e-mail adres dat is ingevuld op het
inschrijfformulier.
10. De muzieklessen zijn opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
11. Het opzeggen van de muzieklessen gebeurt per e-mail via het e-mail adres planning@rubenscholten.nl.
12. Bij ziekte van de docent kijken wij met de leerling naar een alternatief.
13. Bij afzegging van de leerling komt de les te vervallen maar wordt er wel gefactureerd.
14. Indien de lesgeld plichtige, ondanks een aanmaning, in gebreke blijft met betaling van de
verschuldigde lesgelden, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan de
deurwaarder.
15. Alle daarmee gemoeide kosten, incassokosten en proceskosten, komen voor rekening van de
lesgeld plichtige.
16. Adreswijzigingen en andere mutaties dienen per e-mail te worden doorgegeven via het e-mail
adres planning@ruben-scholten.nl.
17. Bij wijzigingen in de algemene voorwaarden worden ingeschreven leerlingen per e-mail op de
hoogte gesteld.
18. De leslocatie bevindt zich op het adres: Over de Vesten 1, 3116 GD te Schiedam.
19. Het postadres van Ruben Scholten Gitaaronderwijs is: Postbus 4256, 3102 GE te Schiedam.

