Inschrijf formulier Drum coaching bij JD Drums

Datum:……………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………
Naam:…………………………………………………………………………
Postcode: ………………………….….. Plaats:………………………………………………..
Geboortedatum:………………….…… Telefoon:……………………………………………
E-mail:………………………………………………

Handtekening leerling/ouder:

Inschrijven voor:

Handtekening docent:

Per les

Per kwartaal

(omcirkel het geen waar u zich voor in wilt schrijven)

* Ieder jaar starten de inschrijvingen opnieuw voor alle leerlingen, dus ook voor de huidige
leerlingen. Iedere leerling is verplicht zich d.m.v. het inschrijfformulier in te schrijven minimaal 2
weken voor het begin van kwartaal 1

*Het inschrijf formulier kan worden opgestuurd naar het adres Wilhelminaplein 11 4931 DA
Leslocatie:
Heulweg 20
4931 ND Geertruidenberg

Postadres:
Wilhelminaplein 11
4931 DA Geertruidenberg

IBAN: NL69 RABO 0341 1238 54
KVK: 73945102

Algemene voorwaarden Drum coaching JD Drums

Inschrijving/opzegging: Aanmelding vindt schriftelijk plaats d.m.v. een aanmeldingsformulier.
Aanmeldingsformulieren zijn op te vragen via het contactformulier op de website www.jddrums.nl of
via jd-drums@outlook.nl. Het opzeggen van de les overeenkomst dient naast het inlichten van de
docent, schriftelijk of via e-mail te gebeuren via het officiële opzeg formulier die u op
www.jddrums.nl kunt vinden.

Cursusduur per jaar: Er worden 40 lessen per seizoen gegeven. In de weken dat het basisonderwijs
vakantie heeft wordt er geen les gegeven. De lesdag en tijden worden in onderling overleg met de
docent aan het begin van het seizoen vastgesteld. U kunt per kwartaal bekijken of uw kind de lessen
wilt voortzetten mits u niet voor een jaar betaling heeft gekozen. Op het moment dat u voor een jaar
betaling heeft gekozen kunt u per jaar kijken of u opzegt.

Tarieven:
Tarieven voor 20 minuten :
Per les
: €20.00
Kwartaal pakket : €175.00
Starters pakket : €225.00
Tarieven voor 30 minuten :
Per les
: €22.50
Kwartaal pakket : €200.00
Starters pakket : €250.00

tarieven zijn exclusief BTW. Leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van btw Betaling: De factuur dient
binnen 14 dagen na ontvangst voldaan te zijn d.m.v een bankoverschrijving onder vermelding van
het factuurnummer.

Afwezigheid: De lestijden en -dagen staan vast gedurende het kwartaal waarvoor de leerling staat
ingeschreven. Als de leerling zelf, om welke reden dan ook, niet alle lessen van het kwartaal volgt is
er geen restitutie van lesgeld mogelijk. De leerling kan wel in overleg met de docent diezelfde week
zijn/haar les alsnog inplannen .Bij afwezigheid van de docent zullen in onderling overleg vervangende
lessen afgesproken worden.

Leslocatie:
Heulweg 20
4931 ND Geertruidenberg

Postadres:
Wilhelminaplein 11
4931 DA Geertruidenberg

IBAN: NL69 RABO 0341 1238 54
KVK: 73945102

Les vorm: Er is altijd sprake van privéles. Hierdoor krijgt de leerling 100% individuele aandacht. De les
stof sluit hiermee optimaal aan bij het niveau en de interesse van de leerling. De leerling wordt niet
afgeleid en er ontstaat veel ruimte voor het opbouwen van een goede band tussen leerling en
docent. Het is toegestaan voor een van de ouders/verzorgers om de les bij te wonen. Afwezigheid
van de leerling: De lestijden en -dagen staan vast gedurende het kwartaal waarvoor de leerling staat
ingeschreven. Als de leerling zelf, om welke reden dan ook, niet alle lessen van het kwartaal volgt is
er geen restitutie van lesgeld mogelijk.
Vakantie- en feestdagen: De vakantie- en feestdagen worden in de kwartalen niet meegeteld als
betaalde lesdagen. Bij leerlingen die op maandag les hebben, zal er om die reden in kwartaal 4 een
les minder worden gefactureerd wegens tweede pinksterdag.
Opzegtermijn: Wanneer de leerling besluit om na het huidige kwartaal de lessen stop te zetten, dient
dit binnen de opzegtermijn bekend gemaakt te worden d.m.v. het opzegformulier. Indien dit niet
binnen deze termijn geschiedt, zal de leerling het eerstvolgend kwartaal de lessen voortzetten op
hetzelfde lesmoment met dezelfde les duur. U ontvangt hiervoor vervolgens digitaal de
eerstvolgende kwartaalfactuur.
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