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Afzeggen
Indien je een keer de drumles niet op de afgesproken dag/tijd kan volgen en dit minimaal 24 uur van tevoren
laat weten (maar liefst zo ver mogelijk van tevoren) houd je een inhaalles tegoed. De overgeslagen drumles
wordt wel volledig gefactureerd. In overleg plannen we dan een moment waarop de les ingehaald kan
worden, voor deze inhaalles worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wel moeten de inhaallessen in
hetzelfde lesjaar plaatsvinden, m.a.w. voor het einde van de zomervakantie. Na de zomervakantie wordt het
tegoed aan nog in te halen lessen schoongeveegd. Het tegoed aan in te halen lessen kan niet groter zijn dan
vier lessen van 30 minuten.
Indien ik zelf verhinderd ben en geen les kan geven zal ik dit zo ver mogelijk van tevoren laten weten. De
gemiste les zal in mindering worden gebracht op de factuur (eventueel de factuur van de volgende maand
indien de factuur reeds verstuurd is).
Verzuim
Indien je niet aanwezig bent op de drumles zonder minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen houd je geen
inhaalles tegoed, de drumles wordt volledig gefactureerd.
Vakanties
In principe houd ik de schoolvakanties van het voortgezet onderwijs aan. In overleg zou je echter ook in de
vakanties drumles kunnen blijven volgen. Bij het afzeggen van een les die in een vakantieperiode plaats zou
vinden houd je echter geen inhaalles tegoed. Indien je minimaal 24 uur van tevoren de les afzegt zal deze in
mindering worden gebracht op de factuur (eventueel de factuur van de volgende maand indien de factuur
reeds verstuurd is). Wanneer afgesproken is drumles in een vakantieperiode te volgen en deze les verzuimd
wordt, zal deze net als bij normale verzuimde lessen volledig gefactureerd worden.
Betaling
De drumlessen worden per maand gefactureerd, tenzij anders afgesproken. Indien de debiteur verzuimt de
facturen tijdig te betalen kunnen de drumlessen vroegtijdig tijdelijk dan wel permanent beëindigd worden.
Opzeggen
Indien je de drumlessen niet verder wenst voort te zetten moet je dit voordat de nieuwe maand begint
laten weten, zo niet dan wordt de volledige maand gefactureerd. Zodra de drumles opgezegd is kunnen
eventueel nog in te halen lessen niet meer ingehaald worden, noch in mindering worden gebracht op de
factuur.
DonWielogroch.nl is een handelsnaam van Online Drum Recording (www.onlinedrumrecording.com)
Colijnstraat 147, 2221 AK Katwijk ZH, Nederland
BTW #: NL001986171B82, KvK #: 28112723
website: www.donwielogroch.nl, email: don@donwielogroch.nl, telefoon: 0650566792

