
* Algemene voorwaarden - 1 juni 2020. Het Zang Loket behoudt zich het recht de
voorwaarden te allen tijden te mogen wijzigen. De leerling wordt van eventuele
wijzigingen op de hoogte gebracht. Door te starten met een les, gaat de leerling
akkoord met de Algemene voorwaarden van Het Zang Loket.
** Openingstijden: Maandag/dinsdag 15:00-22:00u. Kinderfeestjes op woensdag-
of zaterdagmiddagen, tussen 12:00u-18:00u. Ruimte gebruiken: kan op alle
overige momenten, tenzij Het Zang Loket de uren nodig heeft. Aanvraag in overleg.
*** Enkeltjes worden maandelijks, voor het einde van de maand aan de leerling
gefactureerd. Deze dienen binnen vijf dagen te worden voldaan. Is dit niet het
geval, wordt de eventuele volgende les uitgesteld tot de betaling is verwerkt.
**** Retourkaarten worden direct na aanvraag gefactureerd en dienen te worden
voldaan vóór aanvang van de eerste les. Is dit niet het geval, wordt deze les
uitgesteld tot de betaling is verwerkt.
***** Genoemde tarieven zijn altijd inclusief btw.
****** Annuleringsregeling is i.v.m. de huidige situatie rondom COVID-19 niet van
toepassing en wordt op een later moment weer ingevoerd. Bij klachten blijft de
leerling thuis - ook als een gezinslid ziek of verkouden is. Het Zang Loket
vertrouwt erop dat de leerling hier zorgvuldig mee om gaat en op tijd contact
opneemt. De leerling kan dit ook van Het Zang Loket verwachten.
Regeling normaliter: 48-uur regel. Indien er minimaal 48 uur vóór de geplande les door
de leerling wordt afgezegd, zijn hier géén kosten aan verbonden. Wordt dit later
gedaan, blijft de afspraak gelden en worden de kosten van de les doorberekend op de
factuur / of van de strippenkaart geschreven. Wordt een les door de docent
geannuleerd (dit kan te allen tijden), dan heeft de leerling recht op een inhaalles.
******* Het Zang Loket hanteert de RIVM-richtlijnen en plant daarom 15 minuten
tussen elke leerling. Er is een preventie-scherm aanwezig dat tussen jou en de
docent in zal staan. Deze wordt tussen de lessen schoongehouden en daarnaast
ontsmetten jullie de handen met desinfecterende gel. 

Naam:
Datum:

Handtekening voor ontvangst:


