Drumschool Ivo Elfers
Looiersweg 7
7061CV Terborg
tel: 06-23936461
drumles@ivoelfers.nl
www.ivoelfers.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Algemene Gegevens:
De NAW-gegevens van het lid. Alle velden graag invullen.

Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
E-mail:

Tarieven:
Kruis de gewenste les, plus het gewenste lesblok, aan :

Blok van
5 lessen

Blok van
10 lessen

[ ] Cursisten t/m 12 jaar:

Les van 30 minuten

[ ] € 78,00

[ ] € 156,00

[ ] Cursisten vanaf 12 jaar:

Les van 30 minuten
Les van 45 minuten
Les van 60 minuten

[ ] € 86,50
[ ] € 110,00
[ ] € 150,00

[ ] € 173,00
[ ] € 220,00
[ ] € 300,00

Les mogelijkheden:
Kruis de gewenste les aan

[ ] Drumles
30 minuten (1x per week les)

[ ] Drumles
30 minuten (1x per 2 weken les)

[ ] Drumles
45 minuten (1x per week les)

[ ] Drumles
45 minuten (1x per 2 weken les)

[ ] Drumles
60 minuten (1x per week les)

[ ] Drumles
60 minuten (1x per 2 weken les)

Door het invullen van het formulier geeft u aan dat u, tot schriftelijke wederopzegging, lid bent van “Drumschool Ivo Elfers”” en dat u akkoord gaat
met de Algemene Voorwaarden ( zie pagina 2 )voor Drumlessen.
Rekeningnummer NL04RABO0384331831 t.n.v. Ivo Elfers, Terborg
BTW-nummer :163089334.B.01
KvK-nummer :51059398

ALGEMENE VOORWAARDEN DRUMSCHOOL IVO ELFERS

Afwezigheid:
De les dient bij afwezigheid minimaal 24 uur voor aanvang te worden afgezegd. De
mogelijkheid tot inhalen valt binnen de periode van het lesblok en zal op afspraak
geschieden. Bij geen of geen tijdige afmelding zal de les zonder inhalen doorberekend
worden. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal de les indien mogelijk worden
ingehaald. Als inhalen niet mogelijk blijkt te zijn, wordt de les niet doorberekend.
Bij afname van een blok van 10 lessen mogen maximaal 2 lessen worden ingehaald. Bij
meer dan 2 absenties mogen er 2 lessen worden ingehaald en de rest zal worden
doorberekend. Bij afname van een blok van 5 kan 1 les worden ingehaald. Bij 2 of meer
absenties zullen de kosten worden doorberekend.

Vakantieperioden/feestdagen:
Tijden de vakantieperioden wordt er alleen les gegeven op afspraak. Op Nationale
feestdagen wordt er geen les gegeven. De drumschool houdt de schoolvakanties aan
zoals ze gelden voor basisscholen in de regio Midden-Nederland.

Betaling:
Het lesgeld dient voor aanvang van elk nieuw blok betaald te worden onder vermelding
van je naam. Indien voor aanvang van een lesblok geen betaling is ontvangen kan de
toegang tot de les ontzegd worden. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats wanneer
een cursist besluit te stoppen tijdens het lopende lesblok.

