Algemene voorwaarden TekenKidz tekenlessen
Algemeen
1. Leslocatie: Cultureel Centrum Jan van Besouw, Thomas van Diessenstraat 1, 5051 RJ Goirle
2. De tekenlessen zijn voor kinderen vanaf groep 3. Een les duurt 1 uur en 15 minuten.
3. Bij afwezigheid graag vooraf bericht. Bij voldoende capaciteit kunnen lessen in overleg worden ingehaald
in hetzelfde betalingstermijn. Er is echter geen recht op inhalen of restitutie van het lesgeld.
4. Indien de docent door overmacht of ziekte afwezig is worden de deelnemers hierover z.s.m. geïnformeerd.
De les kan op een ander moment worden ingehaald of er wordt gezorgd voor een vervangend docent. Bij
daadwerkelijke uitval van meer dan twee lessen wordt het bedrag gerestitueerd. Hieraan worden geen
rechten ontleend.
5. Tijdens schoolvakanties, sluiting van de leslocatie of nationale feestdagen worden doorgaans geen lessen
gegeven.
6. Lessen zijn inclusief basismaterialen zoals: papier, kleur- en tekenpotloden. Leerlingen zijn vrij om door
hen zelf aangeschafte materialen te gebruiken.
7. TekenKidz stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of andere geleden schade.
8. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het vertrekken van de juiste en actuele gegevens van de
leerling.
9. De actuele algemene voorwaarden zijn op te vragen bij TekeKidz of na te lezen op de website
www.tekenkidz.nl

Inschrijving
1. Leerlingen melden zich middels het inschrijfformulier aan, plaatsing geschied op volgorde van
binnenkomst.
2. Het inschrijfformulier moet voorzien zijn van handtekening ouder/verzorger.
3. Bij inschrijving reserveert u een plek voor de cursus.
4. Lessen vinden doorgang bij minimaal 8 deelnemers.
5. TekenKidz behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden leerlingen toegang tot de cursus te
ontzeggen.
6. Ouders/verzorgers van leerlingen verklaren door ondertekening van het inschrijfformulier of door een
betaling, bekend te zijn met de algemene voorwaarden.
7. Er zijn maximaal 2 proeflessen mogelijk. De eerste proefles is gratis. Proeflessen zijn geheel vrijblijvend.
8. Tussentijds instromen is mogelijk, het lesgeld zal naar rato worden berekend.
9. Een cursus duurt een schooljaar, met een opzegtermijn van één maand. Opzegging kan door een
aangetekend schrijven bij voorkeur per e-mail.

Lesgeld en betalingen
1. Het lesgeld wordt verdeeld over drie termijnen per lesjaar. Termijnen beginnen bij aanvang schooljaar, op
1 januari en direct na de meivakantie. Andere betalingsmogelijkheden zijn in overleg.
2. U ontvangt een betalingsverzoek. Betalingen dienen voor aanvang van het termijn te zijn voldaan. Het is
niet mogelijk om met contant geld te betalen.
3. De docent heeft het recht leerlingen met een betalingsachterstand de toegang tot de lessen te ontzeggen
tot de betaling is voldaan.
4. Restitutie is niet mogelijk.
5. Lesgelden kunnen per aanvang van een termijn worden verhoogd. Actuele lesgelden zijn op te vragen bij
de docent of na te kijken op de website.
6. Er zijn aparte voorwaarden voor kortingsacties. Deze zullen per actie aangegeven worden.
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