Algemene voorwaarden voor het seizoen 2015-2016

1. Het lesjaar begint op 1 september 2015.
Het is mogelijk om op ieder moment van het jaar als leerling te starten. Het lesjaar
bestaat uit 11 maanden. Leerlingen kunnen kiezen om in juli of in augustus hun 11e
cursusmaand te volgen. Het is ook mogelijk om 12 maanden lang lessen te volgen.
2. Individuele lessen hebben een tijdsduur van 30 minuten. De lessen worden op vaste
dagen in de week gegeven.
3. Duolessen hebben een tijdsduur van 45 minuten. De lessen worden op vaste dagen in
de week gegeven.
4. In geval van verzuim door een leerling, worden er geen lessen ingehaald en gaat de
betaling gewoon door.
5. Het lesgeld wordt per maand in rekening gebracht en kan voldaan worden per
bankoverschrijving of contant. Het is een vast bedrag per maand ook als er korte
vakanties tussen vallen.
6. Het lesgeld voor de maanden mei, juni en juli 2016 dient begin mei (uiterlijk de 10e) in
één keer betaald te worden.
7. Tijdens de korte vakanties worden er geen lessen gegeven.
8. Korte vakanties zijn op basis van het vakantierooster in Dronten (zie onder).
9. Bij ziekteverzuim van de leerling, gaat de betaling gewoon door.
10. De opzegtermijn is één maand.

Vakantierooster 2015-2016
Vakantie
Start cursusjaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag/Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren

van
1 september 2015
19 oktober 2015
21 december 2015
29 februari 2016
25 maart 2016
27 april 2016 (valt in meivakantie)
25 april 2016
5 mei 2016 (valt in meivakantie)
5 mei 2016 (valt in meivakantie)
16 mei 2016

t/m
23 oktober 2015
1 januari 2016
4 maart 2016
28 maart 2016
6 mei 2016

Let op: Leerlingen kunnen kiezen om in juli of in augustus hun 11e cursusmaand te volgen.
Het is ook mogelijk om 12 maanden lang lessen te volgen.

