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VOORWAARDEN 2018 – 2019 bij les overeenkomst
Het schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
De cursus wordt in principe voor een jaar aangegaan.
Het lesgeld kan, eventueel, in termijnen worden voldaan. Bij aanvang van de lessen moet minimaal
een kwart van het jaarbedrag van de cursus betaald zijn. U krijgt hiervoor en voor eventuele volgende
betalingen, een factuur per e-mail toegestuurd.
Bij verzending van een betalingsherinnering wordt € 5 administratiekosten in rekening gebracht.
Bij wanbetaling worden de lessen stopgezet.
In principe moet de opzegging van de lessen voor 1 juli gebeuren, in bijzondere gevallen kan hiervan
worden afgeweken.
Starten tijdens het cursusjaar is mogelijk; er wordt dan tot het einde van het schooljaar betaald.
Tussentijds de muzieklessen onderbreken of beëindigen kan alleen in bijzondere gevallen en na
overeenstemming met docent en muziekschooladministratie. In principe blijft de betalingverplichting
staan.
Alle leerlingen ontvangen in juni een nieuw inschrijfformulier. Deze moet worden ingeleverd voor het
einde van het huidige cursusjaar (20 juli 2018).
Ziekmelden gaat zoveel mogelijk via de privé telefoon van de leerkrachten.
Bij langdurig ziekmelden van de docent wordt voor vervanging of een financiële regeling gezorgd.
Door de leerling verzuimde lessen kunnen in het algemeen niet worden ingehaald.

-

-

-

•

Vakanties zijn in overeenstemming met schoolvakanties van de Geert Groote basisschool.

•

De Vrije Muziekschool is niet gesubsidieerd, bestaat geheel dankzij de lesbetalingen.

Tarieven Cursus 2018 / 2019 : 38 lessen
Kinderen:
30 min., privé
45 min., privé
60 min., privé
30 min., duo *
30 min trio*

*
-

per jaar
852
1.279
1.703
590
486

betaling per half
jaar
426
640
852
295
243

betaling per
kwartaal
213
320
426
148
122

Duo- en triolessen zijn alleen mogelijk met geschikte partners.
Andere lesvormen, tijden en tarieven zijn op aanvraag.
Keuze van betaling: per jaar, per halfjaar of per kwartaal.
Factuur wordt toegezonden via e-mail.

Bij een laag inkomen kan bij volgende instanties een bijdrage in lesgelden aangevraagd worden:
Scholierenvergoeding van de Gemeente Amsterdam en het
Jongerencultuurfonds, zie informatie op www.jongerencultuurfonds.nl
De aanvraag kunt u via een intermediair plaatsen, bv de interne begeleider op GGS1 en GGS2.

Betaling van lesgelden:
- onder vermelding van: naam leerling
NL16 INGB 0004 6870 63
t.n.v. Maatschap Vrije Muziekschool

S.v.p. uw ingevulde formulier retour op bovenstaand postadres, per e-mail of aan de leraar af
te geven.
Vragen en administratie
Monique Geeve 020 671 95 04

admin@vrijemuziekschool.nl

