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Voorwaarden:
1. Aanmelden kan het gehele jaar door, via e-mail. Wanneer er geen
plaats is bestaat er een mogelijkheid op een wachtlijst geplaatst te
worden.
2.    Bij aanmelding verbindt u zich aan deze algemene bepalingen.
3. Opzegging kan alleen schriftelijk of via e-mail. Bij opzegging wordt 1
maand (bestaande uit 4 lessen) opzegtermijn in acht genomen.
4. Lesgeld dient voorafgaand aan de eerste les voldaan te worden.
5. Bij lesverzuim van de leerling(e) bestaat geen recht op vergoeding of
inhalen, tenzij het tenniste 48 uur voorafgaand kenbaar wordt gemaakt
via e-mail. Bij langdurige uitval contact opnemen voor een passende
oplossing.
6. Bij regelmatig afzeggen van de les wordt samen gezocht naar een
oplossing.
7. Bij afmelding van de docent wordt de les en het lesgeld doorgeschoven
naar de volgende les.
8. De lesvrije periodes worden tenminste 8 weken van te voren op de site
geplaatst en via e-mail kenbaar gemaakt.
9. Per 1 januari en 1 juni van elk jaar kunnen de tarieven worden
gewijzigd, dat op de website en via e-mail kenbaar wordt gemaakt.
10. Bij het niet tijdig betalen van het lesgeld volgt tweemaal een
herinnering, met een verhoging van 5 euro extra kosten bij de tweede
herinnering.
11. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt de
lesverbintenis verbroken, waarbij de betalingsachterstand alsnog
voldaan dient te worden.
12. Bij voortijdige beëindiging van de lesperiode kan géén restitutie worden
verkregen over de resterende lessen.
13. Minimale leeftijd ligt rond de 8 jaar, maar is afhankelijk van de
mogelijkheden van de leerling.
14. Schade veroorzaakt door leerlingen en/of meegenomen gasten wordt
verhaald op de betreffende persoon.
15. De Drumschool is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van
eigendommen behorende aan leerlingen en of meegenomen gasten.
In overleg kan van bovenstaande voorwaarden worden afgeweken.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist
Big Bang Drumschool.

Overig:
 Een eigen drumstel thuis om te oefenen wordt zeer sterk
aangeraden, maar is niet verplicht.
 Bij het aankopen van een drumstel kan kosteloos advies worden
verkregen.
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 De leerling dient eigen stokken mee te nemen en te gebruiken in
de les.
 De leerling of voogd is zelf verantwoordelijk voor eventuele
gehoorbescherming.  
 Stokken en gehoorbescherming kunnen eventueel via de
drumschool aangeschaft worden, zo lang de voorraad strekt.  
 Als een leerling een nieuwe leerling aanbrengt, dan ontvangt
hij/zij hiervoor een gratis drumles!
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