Algemene Voorwaarden Jam-it! Studios

Inschrijving/opzegtermijn
Deelname is geheel vrijblijvend, met een eenvoudige email kunt u zich op elk gewenst moment
uitschrijven. Er is echter wel een opzegtermijn van een maand.
Inschrijfgeld
Reguliere lessen
Kinderen (<18 jaar)
Volwassenen (18+)

15 Euro eenmalig
65 Euro per maand
79 Euro per maand

De reguliere lessen zijn officieel duo lessen en duren 30 minuten. Het kan zijn dat wij niet
meteen met een andere leerling kunnen indelen. In dat geval ontvangt u voor het duo tarief
privelessen totdat wij iemand samen met u kunnen inplannen.
Privelessen
Kinderen (<18 jaar)
Volwassenen (18+)

79 Euro per maand
92 Euro per maand

Leerlingen boven de 21 jaar betalen 21% BTW over bovengenoemde bedragen.
Door u aan te melden voor de privelessen reserveert u een halfuur in de week voor uzelf. Het is
dan voor uw docent niet toegestaan een ander tijdens uw gereserveerde halfuur in te delen
voor een duo les.
Betaling
Wij werken met automatische incasso en zullen rond de eerste van elke maand het lesgeld
incasseren. Betaalt u liever handmatig? Dan betaalt u 2,50 Euro per maand administratiekosten
en ontvangt u aan het begin van elke maand uw factuur via de mail. Heeft u na meerdere
aanmaningen een betalingsachterstand opgelopen van langer dan 60 dagen, dan zijn wij
genoodzaakt de lessen stop te zetten en het incassobureau in te schakelen.
Vakanties en Creditz
De schoolvakanties van de regio Midden/Zuid worden aangehouden. Dit betekent dat de
leerlingen in de vakantie geen les zullen hebben. Om hiervoor te compenseren ontvangt u
Creditz die u kunt verzilveren voor korting op of gratis workshops, cursussen of 100 Euro
korting op Jam-Camp! Meer info over Creditz vindt u op www.popschool-jamit/Creditz
Afwezigheid leerling
Het kan gebeuren dat u een keer niet aanwezig kan zijn. In dat geval heeft u in principe geen
recht op een inhaalles. Moet u een keer afzeggen? Geef dit dan tijdig door en indien mogelijk
mag de les alsnog op een andere dag in de week worden gevolgd.

Afwezigheid docent
Het kan ook zijn dat uw docent een keer moet afzeggen. In zo’n geval wordt er voor een
invaller gezorgd. Is dat niet het geval, dan heeft u recht op een inhaalles. Deze kunt u met uw
docent inplannen op een andere dag/tijdstip.
Aansprakelijkheid
Popschool Jam it! stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, voor diefstal en
voor ongelukken van de leerlingen/cursisten.

