Algemene Voorwaarden El Naranjo Gitaaronderwijs
Cursusjaar 2018 - 2019

1) Inschrijving
a) Het cursusjaar 2018 – 2019 loopt van maandag 3 september 2018 tot en met zaterdag 13 juli 2019.
b) Inschrijvingen voor het volgen van gitaarlessen gelden voor het hele cursusjaar, of tot het einde van het
cursusjaar wanneer een leerling zich later dan de start inschrijft.
c) Uitzondering op punt b vormt een afgekaderde lesperiode, die voorafgaand aan de inschrijving is afgesproken en
als dusdanig in de lesovereenkomst is opgenomen.
d) Voor het tussentijds beëindigen van de inschrijving lopende het cursusjaar geldt een opzegtermijn van twee
maanden.

2) Betaling Lesgeld
a) De wettelijk verplicht gestelde BTW (omzetbelasting) bedraagt 21% op het netto uurtarief.
b) Voor leerlingen tot 21 jaar hoeft geen BTW betaald te worden.
c) De hoogte van de maandelijkse lesgeldtermijnen worden als volgt berekend: (totale aantal lessen) x (lesduur in
uurdeel) x (uurtarief) x (1.21- indien BTW van toepassing is) / 10. Zie hiervoor de bijlage ‘Tarieven 2018 – 2019’.
d) Betaling van het lesgeld geschiedt in 10 maandelijkse termijnen, voorafgaand aan de lesblokken. Hiervoor
ontvangen leerlingen of ouders per mail een e-factuur in de eerste week van iedere lesmaand.
e) Voor Lesvorm A geldt een korting van 15% op het lesgeld.
f) Bij voorkeur geschiedt de betaling van het lesgeld middels automatische incasso, maar dit is niet verplicht.
e
g) Betalingen van de facturen dienen uiterlijk de 7 dag van de volgende maand te worden voldaan.
h) Voor twee leerlingen uit hetzelfde gezin geldt een korting van 40% op de laagste factuur.

3) Uitval van Lessen
a)

Indien een les vervalt door arbeidsongeschiktheid van de docent, zoals ziekte of bijzondere omstandigheden,
wordt deze niet later ingehaald.
b) Indien een les vervalt op verzoek van de docent, om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid, dan wordt deze
later ingehaald.
c) Indien er meer dan 2 achtereenvolgende lessen geen lessen gegeven worden door de docent wegens
arbeidsongeschiktheid, wordt gezorgd voor een vervangende docent. Kan dit niet gerealiseerd worden, dan is
e
e
e
voor de 3 en 4 week 50% van het lesgeld verschuldigd. Na de 4 week is geen lesgeld meer verschuldigd, maar
is de lesovereenkomst nog steeds geldig.
d) Indien een leerling geen gebruik maakt van een les, vindt er geen mindering plaats op de factuur.
e) Indien een leerling tenminste 48 uur voorafgaand aan de les mededeelt dat hij/zij geen gebruik maakt van de les,
bestaat het recht om deze gemiste les op een ander moment in te halen. De docent zal dit moment afstemmen
met de leerling.
f) In bijzondere situaties van de leerling kan de docent afwijken van punt d).
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4) Vakanties en Feestdagen 2018 - 2019
a)

El Naranjo Gitaaronderwijs hanteert slechts een deel van de schoolvakanties in de regio Noord-Nederland:
Herfstvakantie : maandag 22 oktober t/m zaterdag 27 oktober 2018
Kerstvakantie

: maandag 22 december 2018 t/m zaterdag 5 januari 2019

Meivakantie

: maandag 27 mei t/m zaterdag 1 juni 2019

Zomervakantie : maandag 13 juli t/m zaterdag 24 augustus 2019

Op alle overige schoolvakantiedata en feestdagen zoals gehanteerd in de regio Noord-Nederland wordt gewoon
lesgegeven.

b) Voor het niet volgen van lessen in de vakantieperiodes anders dan bovengenoemde bestaat in de regel geen
inhaalregeling, wat betekent dat deze gemiste lessen niet later ingehaald kunnen worden. Wel geldt punt 3f van
de AV.
c) In (een deel van) de Zomervakantieperiode worden er lessen gegeven of basis van een zomerrooster en vindt er
jaarlijks een zomerprogramma plaats in de vorm van cursussen en workshops. Deelname aan (één van) beide is
echter niet verplicht en wordt in juni 2019 met alle leerlingen en ouders afgestemd.
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