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www.ZanglesNijmegen.nl o.l.v. Zangdocent T. Tahalele
Docent en leerling gaan een lesovereenkomst aan tot wederopzegging met 1 maand opzegtermijn
Betaling :
Een zangles kost € 35,= inclusief 21% en duurt 40 minuten. Per maand volg je 2 lessen, is € 70,=.
Je betaalt het maandelijkse lesgeld a €70,= per automatische bankoverboeking aan het einde van
de maand (28e) voorafgaande aan de betreffende lesmaand. Je dient zelf opdracht aan je bank te
geven voor deze automatische bank overboeking. Een automatische betalingsopdracht kan je zelf
ook stopzetten (met in achtneming van de opzegtermijn). Ook kan je de automatische
betalingsopdracht aan je bank voor een bepaalde tijd geven.


Vergeet niet om de automatische betaling tijdelijk stop te zetten voor de grote vakantie en weer te activeren
na de grote vakantie.

Bankgegevens :
T.M. TAHALELE, Nijmegen,
IBan : ABN AMRO NL66ABNA0543529754
BIC : ABNANL2A
Onder vermelding van : Zangles Betaling voor komende maand.
Zangles frequentie.
Je volgt ongeveer om de week les. Niet exact om de week vanwege de schoolvakanties die ik
hanteer. De duur van een zangles-periode is minimaal 4 maanden en daarna tot opzegging met
inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.Dus stel, je zegt in april op dan, dan blijf je nog
tot en met de maand mei door lessen. Opzeggen geschiedt zowel mondeling als schriftelijk per
mail.
Je ontvangt ook een overzicht met de zanglesweken. Handig is om deze meteen in je agenda te
noteren.
Verhindering docent: Wanneer de docent een lesafspraak niet kan nakomen, zal de docent de
leerling zo snel mogelijk bij voorkeur minimaal 24 uur tevoren van op de hoogte stellen en de
leerling een vervangende les op een ander tijdstip aanbieden.
Verhindering leerling : Wanneer de leerling een lesafspraak niet kan nakomen, zal de leerling
dit zo snel mogelijk bij voorkeur minimaal 24uur van tevoren telefonisch en per email meedelen.
Als de leerling tijdig afzegt kan, in overleg met de docent, de les verzet worden mits dit past in de
planning van de docent.
De leerling is zelf verantwoordelijk voor het verzetten en maken van een vervangende afspraak.
Ziekte :

Bij afwezigheid door ziekte van de leerling, blijft er lesgeld verschuldigd. De les kan verzet worden
mits dit past in de planning van de docent. (Meestal is er een mouw aan te passen, maar houdt aub
zoveel mogelijk deze richtlijnen aan.)
Veranderingen in werk of schoolrooster.
Er wordt een nieuwe alternatieve lestijd geprikt. De leerling continueert de zanglessen op de
alternatieve lestijd.
Vakanties/feestdagen : Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. De
vakanties/feestdagen van de muziekschool komen overeen met die van het basis en middelbaar
onderwijs in Nijmegen.
Inhoudelijk :
Opnames : Wanneer wenselijk en op verzoek/met toestemming van de leerling worden video of
geluidsopnames tijdens de les gemaakt. Deze opnames zijn bedoeld om van te leren en bewust te
worden hoe je zingt, je houding, je presentatie, etc. Deze opnames mogen niet zonder toestemming
van je docent of van jouzelf openbaar worden gemaakt. Ook niet als je zelf beeld- en
geluidsopnames van de les maakt.
Introduce: Een zangles is persoonlijk. Het is niet toegestaan om derden mee te nemen naar een
zangles, behalve de ouders van een leerling jonger dan 18 jaar bij de proefles of eerste
(kennismakings) les. Tenzij met de docent tevoren anders overeengekomen.

