Reglementen (NL)
- Wanneer u verhinderd bent een afgesproken les te volgen, hoeft u de les niet te
betalen indien u zich voor de deadline zondag 9:00 afgemeld heeft.
- Bij ziekte of overmacht na zondag 9:00 dient de les wel betaald te worden.
We hebben deze regel ingesteld, om continuiteit voor docent en leerling te garanderen.
- De eerste les heeft een korting. Hierna bestaat er geen korting op toekomstige lessen
meer. De prijs van de proefles staat op de website.
- Het lesgeld van de proefles dient tijdens de les contant betaald te worden.
- Als u daar van tevoren naar vraagt, dan kan een gitaar van de Guitar Academy
gebruikt worden.
- U ontvangt als leerling van de Guitar Academy een exclusief account op de website
www.guitarcommunity.nl gedurende de periode dat u lessen volgt.
- Het rooster met lestijden kunt u hier terugzien.
- De betaling voor cursussen van vier lessen geschiedt per bank op of voor zondag 9:00
voor de eerste les. De kosten voor de lescursus staan op onze website
www.guitaracademy.nl
Bankgegevens: Giro 4966356 t.n.v. Guitar Academy te Amsterdam
- In iedere ruimte is een gitaarversterker aanwezig. Hierop kunnen mp3-spelers, I-phones,
etc. aangesloten worden,
- De lescursus kan gevolgd worden als wekelijkse cyclus of als lessen iedere 2 weken.
Maandelijkse inplanning is niet mogelijk vanwege de incapabiliteit met de andere
leerlingen.
- Men heeft met de betaling voor de lescursus het recht verkregen op 4 lessen gevolgd
in de maximale periode van ten hoogste 3 maanden vanaf het volgen van de eerste les.
Terugvordering het betaalde bedrag is niet mogelijk.
- Indien u gebruik wilt maken van een gitaar van de Guitar Academy, horen wij graag
van tevoren een bericht.
- Het is niet mogelijk om gitaren voor thuisgebruik te lenen.
- Kauwgom is niet toegestaan binnen het pand.
- De proefles is er om te kijken of de leerling en leraar een goede lessituatie ervaren.
Deze is vrijblijvend en wordt daarna gevolgd door een evaluatie die een planning
mogelijk maakt.

