Algemene Voorwaarden
Inschrijving
Met de inschrijving verklaart de leerling akkoord te gaan met deze algemene
voorwaarden en de privacy verklaring.
Lessen
Lessen vinden plaats op donderdag en vrijdag.
Een normale les duurt 50 minuten.
De lessen worden gegeven bij Cinetol, Tolstraat 182 in Amsterdam
Strippenkaarten
De lessen van de strippenkaarten dienen binnen een bepaalde periode gevolgd te
worden. Deze periode gaat in op het moment van de eerste les.
• 5 lessen
- binnen 12 weken
• 10 lessen
- binnen 26 weken
• 20 lessen
- binnen 52 weken
In overleg met de leerling wordt een geschikte, vaste tijd in het rooster bepaald.
Het rooster geldt in principe voor de gehele periode van de strippenkaart. Indien
een lestijd door omstandigheden gewijzigd moet worden, wordt met de leerling
samen naar een mogelijke nieuwe tijd gezocht.
Afmeldingen
De lessen kunnen tot 24uur van te voren worden afgezegd, daarna zal het
volledige bedrag in rekening worden gebracht.
Bij afwezigheid van mijn zijde zal ik dat zo spoedig mogelijk laten weten en
zoeken we samen naar een gepaste oplossing.
Materialen
Lesmateriaal en opnames van de les mogen niet gedeeld worden en zijn
uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
Zangles Cadeau
De bon van ‘Zangles Cadeau’ dient binnen een half jaar gebruikt te worden.
Betalingen
Lessen dienen vooraf betaald te worden, dit kan contant of overgemaakt worden
op NL35 ABNA 0521688434 t.a.v. Anne Garretsen, onder vermelding van je
volledige naam & factuurnummer.
BTW
Leerlingen die ouder zijn dan 21 jaar betalen 21% BTW over het lesgeld.
Leerlingen onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van de BTW. Dit is wettelijk bepaald
en verklaart het verschil in prijs.

Tarieven 2020
Privéles
Proefles

€ 35,-

Losse les
Tot 21 jr.
Vanaf 21 jr. (incl. btw)

€ 45,€ 50,-

Strippenkaart Tot 21 jaar
5 lessen
10 lessen
20 lessen

€ 212,50
€ 400,€ 750,-

Strippenkaart Vanaf 21 jr. (incl. btw)
5 lessen
€ 237,50
10 lessen
€ 450,20 lessen
€ 850,-

Duo les
Proefles

Groepsles
€ 25,- p.p.

Proefles

(vanaf 3 personen)

€ 20,- p.p.

Losse les
Tot 21 jr.
€ 30,- p.p.
Vanaf 21 jr. (incl. btw) € 32,50 p.p.

Losse les
Tot 21 jr.
€ 27,50,- p.p.
Vanaf 21 jr. (incl. btw) € 30,00 p.p.

Strippenkaart Tot 21 jaar
5 lessen
€ 143,75 p.p.
10 lessen
€ 275,- p.p.
20 lessen
€ 525,- p.p.

Strippenkaart Tot 21 jaar
5 lessen
€ 125,- p.p.
10 lessen
€ 225,- p.p.
20 lessen
€ 400,- p.p.

Strippenkaart Vanaf 21 jr. (incl. btw)
5 lessen
€ 156,25 p.p.
10 lessen
€ 300,- p.p.
20 lessen
€ 575,- p.p.

Strippenkaart Vanaf 21 jr. (incl. btw)
5 lessen
€ 137,50 p.p.
10 lessen
€ 250,- p.p.
20 lessen
€ 450,- p.p.

Andere opties

Alle lessen zijn 50 minuten, heb je andere wensen zoals bijv. een langere les,
auditietraining of presentatie les? Neem dan contact met mij op en dan
bespreken we de mogelijkheden.

