Lesovereenkomst en voorwaarden
1. Lesfrequentie - Lessen vinden plaats 1 x per week of 1 x per 2 weken. Na afloop
van iedere les wordt een nieuwe lesafspraak gemaakt. Voor beginners valt het zéér
aan te raden de eerste maanden 1 x per week aan te houden om de basis goed
onder de knie te krijgen. Daardoor wordt de 'zure appel' drastisch kleiner en begint
het plezier!
2. Lesgeld - Breng gepast geld mee want betaling vindt plaats aan het eind van elke
les, dan wordt het lesmateriaal gestuurd per e-mail.
3. Lessen afzeggen - Lessen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch en via
mail afgezegd te worden. Zo niet dan moet de les betaald worden (haat het om dit te
zeggen maar heb ook mijn rekeningen te betalen en vier monden te voeden).
4. Gemiste lessen - Iedere gemiste les zonder van te voren afzeggen moet geheel
betaald worden. Iedere geplande les door Rob afgezegd, wordt duidelijk niet in
rekening gebracht.
5. Indien men zich niet houdt aan één van bovengenoemde voorwaarden, wordt de
lesovereenkomst per direct verbroken.

Lesson terms and conditions
1. Lessons frequency - Lessons take place once a week or once every two weeks.
After each lesson an appointment will be made for the next lesson. For starters it's
strongly recommended to have a 'once a week' frequency for at least the first couple
of months. The sooner you got the base, the sooner you'll have fun!
2. Fees - Lesson fees must be payed in suitable cash at the end of each lesson, then
lesson material will be sent per e-mail.
3. Cancellations - Lessons must be cancelled by phone and mail within a minimum of
24 hours before the lesson starts. If not then the lesson must be payed (hate to say
this but got my bills to pay too and four mouths to feed).
4. Missed lessons - Any lesson missed without any prior notice will need to be paid for
in full. Any scheduled lesson cancelled by Rob, will obviously not be subject to any
charge.
5. If any of above mentioned terms are going to be broken, lesson agreement will be
stopped immediately.
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