
Zangpraktijk Pauline Strasters 
Algemene Voorwaarden 

Door naar de lessen te komen ga je akkoord met de algemene voorwaarden. 

Proefles 
Indien de cursist de proefles op het afgesproken tijdstip verzuimt, wordt er een 
onkostenvergoeding (€7,50 incl. BTW) in rekening gebracht. Bij ziekte of 
verhindering van de docent wordt de proefles ingehaald op een nader te 
overleggen tijd.  

Tarieven 
Privé zang- of songwriting les 
< 21 jaar - 30 min: € 20 45 min: € 30 
> 21 jaar - 30 min: € 24,20 45 min: € 36,30 

Duo zang- of songwriting les 
< 21 jaar - 30 min: € 13 p.p. 45 min: € 20 p.p. 
> 21 jaar - 30 min: € 15,73 p.p. 45 min: € 24,20 p.p. 

Vakanties 
Er zijn het hele jaar door lessen, behalve in de reguliere schoolvakanties. In 
overleg kunnen eventuele extra lessen of inhaallessen hier ingepland worden. 

Facturatie 
Je ontvangt een factuur per maand (achteraf). Je ontvangt de factuur per e-mail 
en dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen onder vermelding van het 
factuurnummer. De facturen worden na de laatste les van de maand verzonden. 

Afwezigheid leerling of docent 
Indien de cursist één of meerdere lessen, op het afgesproken tijdstip, afwezig is, 
zowel door ziekte of verzuim, blijft het lesgeld verschuldigd. 
Echter, wanneer een les door de docent niet door kan gaan wordt deze 
ingehaald op een nader te overleggen tijd. Is dit voor beide partijen niet 
haalbaar, wordt er naar een passende oplossing gekeken. 
Bij vroegtijdig aangeven van de leerling kan er gekeken worden naar een 
mogelijk inhaalmoment. 



Opzegging 
Opzegging van de les-overeenkomst kan op ieder gewenst moment, met 
inachtneming van een maand opzegtermijn. Restitutie van het reeds betaalde 
lesgeld is niet mogelijk. 
Wijzigingen en/of opzeggingen dienen persoonlijk én schriftelijk (via e-mail) 
gecommuniceerd te worden. Tot die tijd blijft de betalingsverplichting 
onveranderd van kracht. 

Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die je verstrekt gebruiken wij uitsluitend voor het 
uitvoeren van onze dienstverlening. 

Aansprakelijkheid 
In geen enkel geval is de docent aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van 
de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de 
cursist. 


