Rob Reyners
Evenkamp 10
6041 PE Roermond
info@robreyners.nl
06 13 24 41 81

Tarieven per 01-08-2021
Proefles
Les van 30 minuten: € 15,Tarieven voor leerlingen jonger dan 21 jaar
Strippenkaart van 5 lessen à 30 minuten: € 100,00
Tarieven voor leerlingen van 21 jaar en ouder
Strippenkaart van 5 lessen à 30 minuten: € 121,00
(inclusief 21% BTW)
Lesgeven bij leerling thuis
Per les van 30 minuten bij een leerling thuis wordt er € 10,- extra berekend.
Voor leerling van 21 jaar en ouder is dit extra bedrag exclusief BTW.
(dit extra bedrag geldt ook voor een proefles)
Algemene voorwaarden
- Een proefles kan eenmalig door een leerling worden gevolgd.
Het geld hiervoor dient contant na de proefles te worden voldaan.
Indien de leerling niet komt opdagen of de leerling zich niet minimaal 24 uur van
tevoren afmeldt, wordt deze les in rekening gebracht en ontvangt de leerling
hiervoor per mail een factuur.
- Er wordt gewerkt met strippenkaarten van 5 lessen.
Voordat de 1ste les plaatsvindt, dient de factuur van de gehele strippenkaart per bank
betaald te zijn.
Iedere keer als er een lesafspraak gemaakt is, wordt er een strip afgeschreven.
Bij het maken van de eerste afspraak van de strippenkaart committeert de leerling
zich voor een strippenkaart van 5 lessen.
Er is géén restitutie van het lesgeld mogelijk.
- Per strippenkaart van 5 lessen mag een leerling zich één keer, minimaal 24 uur van
tevoren, kosteloos afmelden.
Alle volgende afmeldingen voor dezelfde strippenkaart worden in rekening gebracht.

- Ben je ziek of verhinderd, geef dit dan minimaal 24 uur vóór de verhinderde les
door.
Afmelden kan telefonisch of per mail.
Bij een afmelding minder dan 24 uur van tevoren wordt de les in rekening gebracht.
- Na de 4de of 5de les van de strippenkaart wordt er gevraagd of je door wil gaan met
de lessen.
Zo ja, dan ontvang je een factuur voor de volgende strippenkaart.
Deze dient wederom vóór de eerste les van de nieuwe strippenkaart voldaan te zijn.
- Indien een factuur niet voldaan is vóór de eerste les van de strippenkaart waarvoor
deze factuur is bedoeld, mag Rob bepalen dat de eerste les van de nieuwe
strippenkaart niet doorgaat. Deze les wordt echter wel in rekening gebracht.
- Is Rob ziek of verhinderd, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk
bericht.
De les wordt dan vanzelfsprekend niet in rekening gebracht.
- Wordt er lesgegeven bij een leerling thuis, dan dient er een piano aanwezig te zijn.
Deze voorwaarde geldt voor elke lesvorm (zangles, pianoles, muziektheorie, solfège).
- Ouders/Verzorgers zijn niet in de lesruimte aanwezig tijdens de les, maar wachten
op de gang. Uit jarenlange ervaring is gebleken dat leerlingen zich beter ontwikkelen
als ze individuele aandacht krijgen van de docent, zonder dat ze het gevoel hebben
ondertussen door anderen ‘bekeken te worden’ tijdens de les.
- Rob Reyners is niet aansprakelijk voor eventuele schade, letsel of ongeval als gevolg
van lessen, het gebruik van een ruimte en/of de daarbij behorende faciliteiten.
- Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt de vordering in
handen van een incassobureau gegeven en zijn de bijkomende kosten voor de
betalingsplichtige.
- Bij herhaaldelijke wanbetaling mag Rob besluiten te stoppen met het les geven aan
de desbetreffende leerling.
- Door het afspreken van een proefles en/of het kopen van een strippenkaart gaat de
leerling automatisch akkoord met de tarieven, de bijbehorende algemene
voorwaarden en het corona protocol.

