
Algemene Voorwaarden Zangstudio Cheryl Zwiggelaar 2020-2021:

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van Zangstudio
Cheryl Zwiggelaar. Door invulling van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord
met de algemene voorwaarden.

1. Inschrijving:
Inschrijven voor lessen en cursussen kan gedurende het hele jaar, door het invullen
van het inschrijfformulier op de website. Wij nemen alleen volledig ingevulde
formulieren in behandeling. Het inschrijfformulier voor jongeren onder 18 jaar dient te
worden ondertekend door een ouder/verzorger.

2. Overeenkomst:
De overeenkomst gaat in vanaf de datum van de eerste gevolgde les en wordt
aangegaan voor de duur van het lopende schooljaar of de duur van de te volgen
cursus of leskaart. Vakanties en vrije dagen lopen gelijk met de schoolvakanties van
het algemeen voortgezet onderwijs in Venlo en omgeving.

3. Plaatsing:
Leerlingen die in het vorige schooljaar zanglessen hebben gevolgd worden het eerst
geplaatst voor continuïteit van de lessen. De rest van de inschrijvingen wordt op
basis van binnenkomst behandeld.

4. Tussentijds uitschrijven & beëindiging lescontract.
De lessen kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand. Voor
wijziging van een les-vorm geldt ook een opzegtermijn van één maand. Uitschrijven
kan doormiddel van een mail naar info@cherylzwiggelaar.nl. Je ontvangt een
bevestiging van uitschrijving.
5. Na iedere termijn of lessenkaart kunnen de lessen worden beëindigd. Er geldt
een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Er geldt een stilzwijgende verlenging
zolang er niet opgezegd wordt.

6. Verhindering van de docent:
Bij verhindering van de docent wordt er altijd eerst gezocht naar een alternatief
lesmoment. Als de docent drie weken achter elkaar afwezig is, wordt er een
vervanger geregeld. Pas als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen
door afwezigheid van een docent vindt terugbetaling van de lessen plaats. Dit
gebeurt ook als in een cursusjaar minder dan 38 lessen zijn gegeven. De zangschool
neemt aan het eind van het cursusjaar contact op met de leerlingen voor wie dit
geldt. Echter probeert de docent altijd eerst in overleg met de leerling, de vervallen
lessen op een ander moment in te halen.
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7. Verhindering van de leerling:
Afmelden voor een les kan via het mailadres: info@cherylzwiggelaar.nl of via het
telefoonnummer 0629769871. Een afmelding dient uiterlijk 24 uur van te voren
ingediend te zijn. Als je je afmeld binnen de 24 uur voor een les dan is er geen recht
meer op een inhaal les. Daarnaast is een zangles persoonsgebonden en kan deze
niet door iemand anders worden overgenomen.
*bij groepslessen is het niet mogelijk om de les in te halen of te verrekenen.  Bij
duolessen wordt bij afwezigheid van 1 persoon een duo-les in rekening gebracht.

8. Betaling:
Het lesgeld kan in één keer betaald worden via een factuur, per kwartaal of
maandelijks via een automatische overschrijving. De lessen dienen op de 1e van de
maand overgemaakt te worden. Als de lessen niet op tijd betaald zijn, mag de docent
van de zangschool de leerling de toegang tot de les weigeren. Als het lesgeld niet of
niet tijdig is ontvangen betaalt de lesgeld plichtige de eventuele invorderingskosten.
Bij een 10-rittenkaart betaal je de volledige kosten in één keer.

9. Privacy:
Zangschool Cheryl Zwiggelaar geeft geen gegevens van leerlingen en lesgeld-
plichtigen aan derden mits hiervoor toestemming is gegeven.

10. Foto en Film:
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u ons wel of geen toestemming geeft om
door ons gemaakte foto’s en films van u of uw kind(eren) te gebruiken voor
publicatie.

11. Coronaprotocollen.
Zangstudio Cheryl Zwiggelaar houdt zich aan de regels van Corona: ventilatie,
afstand en desinfecterende middelen. Mocht er een totale lockdown weer
noodzakelijk zijn, dan gaan betalingen door en worden de lessen digitaal
aangeboden.

12. Aansprakelijkheid:
Zangstudio Cheryl Zwiggelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies,
schade, letsel of ongeval als gevolg van de lessen/workshops, het gebruik van
de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.
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