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Artikel 1:
De lessen koopt u per -les-strippenkaart van 4, 6, 8 of 10 lessen per kaart.
Alle jaarcursussen worden afgestemd in overeenstemming met
docent en leerling naar de hand van de aantal gewenste lessen.

Artikel 2:
Zowel de docent als de leerling zijn altijd vrij om de lessen te beëindigen.
Wilt u stoppen met de cursus/lessen, dan kunt u dat mondeling, via e-mail
of schriftelijk doorgeven. U kunt na elke kaart of cursus stoppen.
Zowel de leerling als de docent/Tizmusic zijn altijd vrij om de lessen stop te
zetten zonder rede van opgave. De betalingsverplichting per kaart of cursus
blijft wel bestaan.

Atikel 3:
Bij afwezigheid of ziekte, graag de lessen 24 uren voor aanvang van de les
afmelden. De lessen worden dan niet afgetekend/berekend of op een ander
tijdstip/dag ingehaald. Bij te laat afmelden wordt een les altijd afgetekend/
berekend.
Als de docent niet aanwezig is, wordt de les niet afgetekend.
Na 3x afwezigheid zonder afmelding worden de lessen per diret stopgezet.

Artikel 4:
Alle lessen per les-strippenkaart of cursus dienen binnen het afgesproken
cursusjaar gevolgd te zijn. En leskaart of andere cursus heeft een geldigheids-
duur van 1 jaar. Alle tarieven staan vermeld op de website www.tizmusic.com.

Artikel 5:
Wij retourneren geen lesgeld/cursusgeld.
U kunt na elke kaart of cursus stoppen, de betalingsverplichting per kaart
of cursus blijft bestaan. U heeft zelf de keuze om de kaart of cursus af te maken,
of eerder te stoppen. Elke kaart of cursus dient wel volledig afbetaald te zijn.

Artikel 6:
Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen per factuur. Daarna ontvangt
U binnen 14 dagen herinnering 1 en 2. Na 14 dagen krijgt u een aanmaning/
verhoging van 40 euro extra bovenop het verschuldigde lesgeld. Deze aanmaning
dient binnen 7 dagen voldaan te zijn, daarna dragen wij het over aan een incasso-
bureau. De lessen worden dan per direct stopgezet, maar blijft de betalings-
verplichting wel altijd bestaan. Facturering gaat via e-mail.

Artikel 7:
Het Jeugdcultuurfonds stelt een bedrag beschikbaar van 425 euro per jaar.
Dit is gebaseerd op een jaarcursus.
Hiervoor wordt 25 euro administratie kosten berekend en worden 20 lessen
beschikbaar gesteld en verdeeld over het afgesproken schooljaar/cursusjaar.
Hiernaast wordt er een eigen bijdrage besproken voor de overige kosten.

Artikel 8:
Vanaf het moment dat er een lesafspraak is gemaakt tussen docent en leerling
En de leerling zijn/haar persoonsgegevens heeft doorgegeven voor de inschrijving,
Krijgt de leerling de eerste factuur zoals afgesproken, en is er vanaf dan een
Betalingsverplichting.

Artikel 9:
Voor aanmelden, afmelden, informatie en klachten, kunt u een e-mail sturen naar:
info@tizmusic.com.
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