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Leslocatie: de pianolessen worden gegeven op de locatie zoals in eerste instantie overeengekomen
tussen docent en leerling. De lessen vinden plaats in de privé-lespraktijk van Micha van Weers of in
een leslokaal van het Muziekplein Ede (Cultura). In uitzonderlijke situaties kan de locatie gewisseld
worden.
Gegevens privé lespraktijk:
Kamer van Koophandel registratienummer: 0921 2457
Adres: Prins Bernhardlaan 55, 6713 MA Ede (Gld.) - Tel.: 0318-613346 / 0615083710
Website: michavanweers.com - E-mail: info@michavanweers.com
Inschrijving geschiedt uitsluitend nadat een eerste kennismaking in de vorm van een proefles heeft
plaatsgevonden.
De kosten voor een proefles van een half uur worden bij inschrijving eenmalig in mindering gebracht
op de lesvergoeding voor de af te nemen lessen.
Op basis van het overeengekomen aantal lessen (5 of 10 keer) en lestijd (lengte van 30 of 60 minuten)
ontvangt de leerling vóór aanvang van de lessen een factuur voor het verschuldigde bedrag.
Het lestarief wordt van tevoren meegedeeld. Jaarlijks kan na indexatie een geringe verhoging van het
lestarief plaatsvinden.
Voor het lesgeven aan kinderen of jeugdige leerlingen tot 21 jaar is de lesvergoeding van btw
vrijgesteld. Voor het lesgeven aan volwassenen vanaf 21 jaar is de docente btw-plichtig (21% btw).
De vooruitbetaalde lessen gelden als een overeenkomst voor het aantal lessen.
De lessen zijn niet overdraagbaar aan derden.
Bij voortijdige beëindiging door de leerling van het volgen van lessen, vindt geen restitutie van het
resterende bedrag plaats.
Het tegoed van een strippenkaart blijft geldig voor de maximale duur van respectievelijk:
o Strippenkaart van 5 lessen: te gebruiken binnen 4 maanden vanaf de factuurdatum.
o Strippenkaart van 10 lessen: te gebruiken binnen 8 maanden vanaf de factuurdatum.
Binnen deze gestelde termijn dient het bepaalde aantal lessen te worden afgenomen, tenzij in overleg
anders is overeengekomen. De docent beslist hierover.
Bij afmelding (telefonisch) 24 uur vóór de lesafspraak kan de pianoles kosteloos verplaatst worden.
Anders vervalt de les, maar blijft het lesgeld verschuldigd.
Het is docente Micha van Weers voorbehouden om een gemaakte afspraak in overleg te verplaatsen.
Bij verhindering van de docent ontvangt de leerling uiterlijk in de ochtend op de lesdag bericht
(telefonisch/e-mail/Whatsapp/SMS). De les zal worden verplaatst naar een nieuwe datum.
De pianolessen worden uitsluitend gepland in lesweken die zijn afgestemd op de regionale
basisschoolvakanties voor de regio Midden-Nederland, en afhankelijk van de individuele agenda.
De leerling dient de beschikking te hebben over een piano, en dient zelfstandig te kunnen oefenen
(kinderen evt. met hulp van een ouder).
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