ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Inschrijving geschiedt in voor onbepaalde tijd. Wordt er tussentijds gestart dan wordt
het lesgeld evenredig aangepast. Eventuele beëindiging van de lessen dient minstens
1 maand van tevoren schriftelijk (of per email) te worden gemeld.
2. De genoemde tarieven gelden voor het schooljaar 2021-2022 In de maanden juli en
augustus is geen lesgeld verschuldigd.
3. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van meerdere acties. Wel is de meest
voordelige actie van toepassing.
4. De lessen zijn uitsluitend iedere week.
5. De vakanties zijn volgens het vakantierooster en openingstijden van Podium
Zuidhaege.
6. Indien de leerling verhinderd is zal er geen inhaaltijd worden afgesproken en is
restitutie van lesgeld niet mogelijk mits dit voor een langere periode zal zijn en van
tevoren kenbaar wordt gemaakt.
7. Bij verhindering/ ziekte van de docent zal er een inhaalles worden afgesproken in de
inhaalweken.
8. Het lesgeld dient doormiddel van een automatisch incasso (wordt 10 x geïncasseerd
rond de 24e iedere maand) of voor de 5e van iedere lesmaand bijgeschreven te zijn op
bankrekening NL95ABNA0453889786 t.n.v. Stix & Sax o.v.v. de naam van de leerling
en de maand waarover het lesgeld verschuldigd is.
9. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.
10. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de beschikking hebben over een geschikt
drumstel zodat er naast de lessen regelmatig gestudeerd kan worden.
11. Drumschool Daisybell is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het
verdwijnen van eigendommen van leerlingen.
12. Drumschool Daisybell heeft het recht om tijdens voorspeelavonden foto's/ video's te
maken en deze te mogen gebruiken voor persberichten/ Social media. U
kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit akkoord.
13. Drumschool Daisybell voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving. Privacy
Verklaring AVG die door Drumschool Daisybell is opgesteld kunt u downloaden via de
link onderaan de site.
14. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie.

INCASSANT-ID: Stix & Sax, Lotting 3, 7921 WL

Woonplaats: ZUIDWOLDE

NL17ZZZ020587380000

