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1.

De lesgeldtarieven zijn gebaseerd op 47 weken per kalenderjaar,
daarmee rekening houdend met mijn vakantiestop en de stopperiode
tussen kerst en nieuwjaar.
2.
Het lesgeld wordt één maand vooruit geïncasseerd, in de eerste
week van de maand, de actuele tarieven zijn te vinden op
WWW.KLAVIEREN.NL
3. U mag één keer per kalenderjaar de maandincasso laten storneren
(terug vorderen) wegens uw eigen vakantie. Als U deze maand wel op
uw lesdagen aanwezig bent, mag U hieraan kosteloos deelnemen.
Storneren graag in de voorafgaande maand melden.
4. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk, met uitzondering van
medische indicatie.
5. Opzegtermijn: De incasso heeft een looptijd van een
kalenderkwartaal. Mocht U de incasso willen beëidigen dan dient dit
schriftelijk (e-mail), een maand voor de beëindiging van het
kalenderkwartaal te gebeuren, is dit niet het geval dan loopt deze
incasso wederom een kalenderkwartaal door.
6. Lessen die vervallen door nationale feestdagen, mogen in dezelfde
week ingehaald worden, m.u.v. vervallen lessen door kerstmis,
oudjaarsavond en nieuwjaarsdag.
7. Lessen worden aangeboden als 1 keer per week, (op vaste dag of
flexibel), 2 keer per week of all-inclusive, met een volwassen- en een
jeugd/65+ tarief.
8.
Algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op
WWW.KLAVIEREN.NL
9. Er wordt zeer zorgvuldig om met uw privé gegevens omgegaan. Het
is noodzakelijk om persoonsgegevens van U te verzamelen, vanwege
de incasso en de communicatie.Onder persoonsgegevens vallen naam,
adres en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer). Ook foto’s en
filmmateriaal zijn (bijzondere) persoonsgegevens. Om met deze
persoonsgegevens te kunnen werken, is uw toestemming nodig. Mocht
U geen toestemming hiervoor geven, dient U dit schriftelijk te melden.
Bij geen melding omtrent weigering van toestemming, wordt ervan
uitgegaan dat U hiertegen geen bezwaar heeft.Bij beëindiging van de
incasso, zullen de persoonsgegevens nog twee jaar in de administratie
bewaard worden, waarna deze vernietigd zullen worden.

