ALGEMENE VOORWAARDEN 2016-2017
1.

Definitie

De groepslessen zullen wekelijks worden gegeven en duren tussen de 60 - 90 minuten. Er wordt
gewerkt aan techniek, samenzang, solo zang & performance. Er wordt ook gekeken naar individuele
vragen/doelen. Deze vragen/doelen kunt u kenbaar maken aan de docent. De docent zal deze vragen/
doelen verwerken in de groepslessen, mits dit past bij de groepsdoelen.

2. Inschrijven
Inschrijving vind plaats via een schriftelijk inschrijfformulier. Inschrijven per mail/telefoon is niet mogelijk.

3. Tarieven
Kosten van de groepslessen zijn €55,- (incl. btw) per maand.
4. Betaling
Bij het ingaan van de overeenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan
voor een maandelijkse overschrijving op aangegeven rekening vóór de 1e van de maand. Bij het niet of
niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is JORDAN ROY - Vocal Arts & Entertainment
genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen
gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening
van de betalingsplichtige.

5. Opzeggen
Opzegtermijn van de groepslessen is een maand. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren gericht aan
JORDAN ROY, t.a.v. Vocal Arts & Entertainment, Tarbotstraat 60, 3192 BS Hoogvliet of per mail
info@jordanroy.com

6. Afwezigheid
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de les te volgen, dan kunt u zich persoonlijk afmelden
tijdens een voorgaande les of via info@jordanroy.com. Niet gevolgde lessen worden niet ingehaald
of gerestitueerd. Bij verhindering van de docent wordt u op de hoogte gebracht in de les, via de sms
en/of een email bericht. Er zal altijd geprobeerd worden een andere vakkundige docent in te laten
vallen of de les in te halen op een ander moment. Is dit helaas toch niet mogelijk dan wordt de les
niet gerestitueerd.

7. Aansprakelijkheid
JORDAN ROY is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke
eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of telefoons.

8. Gebruik foto- en filmmateriaal
JORDAN ROY laat regelmatig reportages maken van lessen en voorstellingen. Deze foto’s en
films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van JORDAN ROY. Met het ondertekenen
van het inschrijfformulier verklaart de leerling (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te
gaan met publicatie van dit materiaal.

9. Vakanties

Jordan Roy
JORDAN ROY geeft geen lessen in de vakanties en volgt daarbij zoveel mogelijk de vakantieregeling
van het Primair Onderwijs van de gemeente Rotterdam.

10. Stagiairs

Het is mogelijk dat de groepslessen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of vakstudent.
Dit gebeurt altijd onder begeleiding van JORDAN ROY.

