Inschrijfformulier lesseizoen 2017-2018
Naam leerling:
Straat + huisnummer:
Postcode + plaats:
Tel. Thuis:
Tel. Mobiel:
Mailadres leerling:
Mailadres ouders*:
Geboortedatum leerling:
Rekeningnummer:
Beschikbare dagen leerling:
(doorstrepen wat niet van
toepassing is, op basis hiervan
wordt het lesrooster
samengesteld)

Ma ochtend / middag / avond
Di ochtend / middag / avond
Wo ochtend / middag / avond
Do ochtend / middag / avond
Vrij ochtend / middag / avond

Ik maak gebruik van de volgende lessen:
0Lespakket privépianoles 40 x 60 minuten
Lesprijs: 1200 euro (excl 21% btw voor leerlingen vanaf 21 jaar*)
0Lespakket privépianoles 40 x 30 minuten
Lesprijs: 600 euro (excl. 21% btw*)

0Lespakket duopianoles 40 x 60 minuten
met_____________________________(vul naam leerling in)
Lesprijs: 600 euro (excl. 21% btw*) per persoon
0Lespakket duopianoles 40 x 30 minuten
met_____________________________(vul naam leerling in)
Lesprijs: 300 euro (excl. 21% btw*) per persoon

0Lespakket privépianoles 20 x 60 minuten
Lesprijs: 600 euro (excl. 21% btw*)

0Lespakket duopianoles 20 x 60 minuten
met_____________________________(vul naam leerling in)
Lesprijs: 300 euro (excl. 21% btw*) per persoon

0Lespakket privépianoles 20 x 30 minuten
Lesprijs: 300 euro (excl. 21% btw*)
0 Losse privépianolessen 60 minuten
Lesprijs: 40 euro (excl. 21% btw*)

0Lespakket duopianoles 20 x 30 minuten
met_____________________________(vul naam leerling in)
Lesprijs: 150 euro (excl. 21% btw*) per persoon

0 Losse privépianolessen van 30 minuten
Lesprijs: 20 euro (excl. 21% btw*)

0 Losse duopianolessen van 60 minuten met
_____________________________(vul naam leerling in)
Lesprijs: 20 euro (excl. 21% btw*) p.p.

0 Zoetermeerpaskorting 25% op losse lessen
Alleen geldig voor zoetermeerpasleden, jongerencheque.

0 Losse duopianolessen van 30 minuten met
_____________________________(vul naam leerling in)
Lesprijs: 10 euro (exl. 21% btw) p.p.

Handtekening

Handtekening

Leerling / ouders en verzorgers*:

Docent:

http://mirjamvanderbeek.bekijknu.nl



Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor een lespakket van 20 of 40
lessen bij
Mirjam van der Beek – van Gelderen
Geldig vanaf 28 aug 2017

Artikel 1 Aanmelding en administratie
Aanmelding vindt schriftelijk plaats via een volledig
ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
U kunt dit inschrijfformulier aanvragen via het
reactieformulier op www.mirjamvanderbeek.bekijknu.nl of
door een mail te
sturen naar mirjam.vanderbeek@hotmail.com. Inschrijving
geldt voor het gehele
cursusjaar en wordt niet automatisch verlengd. Wijzigingen
in naam, adres of
telefoonnummer dienen per email
(mirjam.vanderbeek@hotmail.com) te worden
doorgegeven.Het is mogelijk om in de schoolvakanties
losse lessen te kopen bij aanwezigheid van de docent.
De 20 of 40 lessen van het lespakket worden in de
schoolweken gegeven op een vaste lestijd, dat door de
docent in samenspraak met de leerling en
ouders/verzorgers is vastgesteld,
voorafgaand aan de lessen.
Artikel 2
Het is mogelijk om in de schoolvakanties losse lessen te
kopen bij aanwezigheid van de docent. De 20 of 40 lessen
van het lespakket worden in de schoolweken gegeven op
een vaste lestijd, dat door de docent in
samenspraak met de leerling en ouders/verzorgers is
vastgesteld, voorafgaand
aan de lessen.
Artikel 3 Plaatsing
Leerlingen kunnen worden geplaatst na betaling van het
gehele termijn van het lesgeld.

Artikel 4 – Cursusgeld en facturatie
De tarieven worden jaarlijks voorafgaand aan het
cursusjaar vastgesteld door Mirjam
van der Beek – van Gelderen en worden per mail aan de
leerlingen verspreid en
gepubliceerd op de website
www.mirjamvanderbeek.bekijknu.nl. Voor leerlingen
die later in het schooljaar met de lessen starten, geldt een
tarief naar rato
van het aantal resterende lesweken. Voor leerlingen van
21 jaar en ouder is het
Mirjam van der Beek – van Gelderen wettelijk verplicht
BTW (hoog tarief) te
heffen.

Aan het begin van het cursusjaar ontvangen de leerling en
ouders/verzorgers een
factuur waarop het verschuldigde lesgeld van de
pianolessen en de vervaldatum
van de betaling staan vermeld. De factuur voor de
pianolessen van het
(volledige) cursusjaar wordt eenmalig verstuurd per email
aan de ouders/verzorgers of leerling (boven de 21 jaar).
De factuur voor een lespakket voor 2017-2018 dient voor 1
september 2017 te zijn voldaan.
De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan
te zijn. Bij het in
gebreke blijven, ontvangt u een betalingsherinnering.
Indien hier geen gehoor
aan wordt gegeven binnen 5 dagen wordt u € 5,00
administratiekosten in rekening
gebracht. Wanneer de factuur met administratiekosten
niet wordt betaald binnen
5 dagen, wordt er een incassobureau ingeschakeld.
Incassokosten komen ten laste
van degene die het lesgeld is verschuldigd. Bij
lesgeldachterstand behoudt de
docent zich het recht voor de leerling de toegang tot de
lessen te ontzeggen.
Deze lessen worden niet ingehaald of vergoed.
Artikel 5 – Opzegging
De inschrijving voor de lessen geldt voor 1 jaar bij aanschaf
van een lespakket
van 20 of 40 lessen. Bij voortijdige beëindiging van het
lespakket door de leerling /
ouders / verzorgers is men - ongeacht
het aantal gevolgde lessen - verplicht het gehele
cursusgeld te betalen.

Artikel 6 – Uitvallen lessen en afwezigheid
Bij het niet doorgaan van een les wordt getracht de
leerlingen tijdig per email
en/of telefoninsch te informeren. Indien een leerling(e)
verhinderd is een of
meerdere lessen te volgen dient de docent daarover
minimaal 24 uur van tevoren te
worden ingelicht. Indien de les later wordt afgemeld,
wordt het lesgeld in
rekening gebracht.
Bij afwezigheid van de docent (buiten de schoolvakantie)
of bij tijdige
afmelding (minimaal 24 uur van tevoren) door de leerling /
ouders / verzorgers,
wordt in samenspraak met de leerling / ouders /
verzorgers naar mogelijkheden
gezocht om de les op een ander tijdstip
in te halen binnen het cursusjaar 2017/2018.
Lessen die niet uiterlijk 24 uur van tevoren door de leerling
/ ouders / verzorgers zijn afgemeld, worden in rekening
gebracht.
Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Ongevallenverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen
e.d. dienen door de
(vertegenwoordigers van) leerlingen zelf te worden
afgesloten. De docent stelt
zich niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen /
ongevallen tijdens de
les.
Artikel 8 – Overige bepalingen
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet
voorzien, besluit
pianodocent Mirjam van der Beek – van Gelderen.
Wijzigingen in naam, adres of
telefoonnummer dienen per email te worden verzonden
aan: mirjam.vanderbeek@hotmail.com.
N.B. voor lessen aan huis worden de reiskosten en
eventuele parkeerkosten in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden losse lessen
Artikel 1 Inschrijven
Het is mogelijk vrijblijvend, tegen betaling van het
gebruikelijke lestarief, een proefles te volgen.
Wanneer de leerling besluit door te gaan met de
pianolessen, wordt er een lesovereenkomst door de
leerling ingevuld en deze wordt door zowel de leerling als
de docent ondertekend.
Artikel 2 Afmelden
De leerling legt zich door middel van het maken van een
afspraak vast aan de algemene voorwaarden van
pianodocent Mirjam van der Beek.
Als u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van te
voren de les afzeggen door te bellen of smssen naar
0610431244 of te mailen naar
mirjam.vanderbeek@hotmail.com. Indien u later afmeldt,
dient het lesgeld te worden voldaan binnen 14 dagen.
Bij ziekte of verzuim van de docent wordt de les altijd
ingehaald op een ander tijdstip.
Artikel 3 Betalen
De facturen worden per email naar de leerling gestuurd.
Losse lessen moeten uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de
lesafspraak, zijn betaald. Wanneer het lesgeld niet is
voldaan, volgt er een betalingsherinnering. Indien hier
binnen 5 dagen geen gehoor aan wordt gegeven wordt er
een tweede betalingsherinnering gemaild naar de leerling.
Hiervoor wordt per les 5 euro administratiekosten in
rekening gebracht.
Indien, na een tweede betalingsherinnering, het lesgeld
niet binnen 5 dagen is voldaan, wordt er een
incassobureau ingeschakeld. Deze zal met u de betaling
verder afhandelen.
Artikel 4 BTW
Leerlingen onder de 21 jaar betalen geen BTW over de

pianolessen. Leerlingen vanaf 21 jaar betalen 21% BTW.
Huisregels
-De lesruimte is rookvrij.
-Er is gratis thee verkrijgbaar.
-Het meenemen van personen is toegestaan, in overleg
met de docent en de leerling. Voor sommige leerlingen kan
het meenemen van derden namelijk belemmerend werken
tijdens het zingen.
-Zorg dat je goed voorbereid in de les komt. Denk aan:
-CD of USB-stick met mp3 (met de orkestband)
-Songtekst en/of bladmuziek van het lied dat je wilt zingen.
-Pen of potlood
-Flesje water
N.B. voor lessen aan huis worden de reiskosten en eventuele parkeerkosten in rekening gebracht.

