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Shakuhachi lessen 2021-2022
Algemene voorwaarden
Lesafspraken
Losse lessen worden per keer afgesproken. Voor de eerste afspraak in een proefles
aangeraden.
5- en 10-rittenkaarten geven de mogelijkheid voor het afspreken van een vaste lestijd,
eens in de 2, 3 of 4 weken. Het is ook mogelijk de les per keer af te spreken, zolang de
lessen binnen de geldige periode van de kaart vallen.
De 5-lessen kaart is 6 maanden geldig vanaf de datum van de eerste leseen.
De 10-lessen kaart is kalenderjaar geldig vanaf de datum van de eerste les.
Na deze periode komen overgebleven lessen zonder restitutie te vervallen.
Voor absolute beginners is de introductie cursus (5 privé-lessen van 45 minuten voor
185€) aanbevolen. De eerste les van de cursus kan in overleg met de docente als
proefles gelden.

Af- en ziekmelden
Wanneer de leerling niet blijkt te kunnen, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij de
docente (op de dag zelf, het liefst telefonisch via sms of WhatsApp bericht). Indien de
individuele les tot maximaal 24 uur van tevoren geannuleerd wordt kan hij ingehaald
worden. Individuele lessen die niet tijdig afgezegd zijn worden gewoon gefactureerd en bij
de 5- en 10-rittenkaart wordt de les niet ingehaald.
Definitieve annulering van een losse les minder dan een week van tevoren wordt 50%
gefactureerd.
In geval van ziekte van de docente wordt de leerling zo snel mogelijk op de hoogte gesteld
van de lesuitval en zal er een nieuwe lesafspraak gemaakt worden. Wanneer blijkt dat er

lessen niet zijn gegeven door afwezigheid van de docente, die ook niet later zijn
ingehaald, dan wordt er tot restitutie van lesgeld overgegaan. Wanneer de leerling wel in
de gelegenheid is gesteld een les in te halen, maar hier geen gebruik van wenste te
maken, dan valt dit onder verzuim van de leerling.

