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Les voorwaarden 

 

Bij wekelijkse lessen 
 
 

•  Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken les is hij/zij niettemin 
lesgeld verschuldigd. 
 

•  Bij ziekte of verzuim, dat 24 uur van te voren is afgemeld, kijken we of er 
inhaalmogelijkheden zijn. Het Zanghuis is niet verplicht om de les in te halen. Zowel leerling 
als docent moet daar een gaatje voor hebben in het rooster.  
 
 

•  De les wordt ingehaald in de week van de geannuleerde les, of in de week voor of de week 
na de geannuleerde les. Niet gevolgde lessen worden dus niet opgespaard en later nog 
ingehaald. Inhalen kan alleen overdag, op de dagen maandag t/m woensdag en vrijdag.  
 

•  Lessen die afgemeld zijn binnen 24 uur van de afgesproken lestijd, worden niet ingehaald. 
 

•  Als één van ons milde klachten heeft die passen bij het coronavirus, wordt de zangles 
online gegeven. 
 

•  Het lesgeld wordt betaald in 4 betalingstermijnen. Eén betalingstermijn bevat 10 lessen. 
 

•  Wanneer de docent een les moet afzeggen, wordt deze les later ingehaald. Wanneer dit 
niet mogelijk is, wordt het bedrag van de desbetreffende les teruggegeven aan de leerling. 
 

•  Wanneer de leerling zich ziek heeft gemeld en daardoor langer dan 4 lessen achter elkaar 
geen les kan volgen, kan over de resterende lessen restitutie worden aangevraagd. 
 

•  Het is mogelijk om alleen 10 zanglessen te volgen. Dit is dan van te voren afgesproken en 
deze lessen vinden wekelijks plaats, op de vakanties na. 
 

•  De lesovereenkomst is geldig tot opzegging van één van de partijen. Beëindiging van deze 
lesovereenkomst gaat via het sturen van een email, met inachtneming van een periode die 
minstens 2 kalendermaanden bevat; Dit houdt in dat na de opzegging nog over die 2 
kalendermaanden lesgeld verschuldigd is en dat de leerling recht heeft op de lessen in die 2 
kalendermaanden. (Deze regel vervalt als er van te voren afgesproken is om alleen 10 lessen 
te volgen.) 
 

•  De vakantiedagen vind je op mijn website of door hier te klikken.    
 
 
 

https://www.zangeres.info/agenda.html


Bij om de week en losse lessen 

 

•  Bij ziekte of verzuim is er geen lesgeld verschuldigd, mits 24 uur van te voren afgemeld 
wordt. 
 

•  Als één van ons milde klachten heeft die passen bij het coronavirus, is er mogelijkheid de 
zangles online te volgen. Ook bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de les. 
 

•  De factuur ontvang je per email, per losse les, of in blokken van 5 lessen. 
 

•  Er is geen opzegtermijn. 
 

•  In de vakanties kunnen er afspraken gemaakt worden voor losse lessen. 
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