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8. Bij alle vormen van langdurige afwezigheid zoals ziekte, zwangerschap of wat voor andere reden dan oo
moet er toch maandelijks worden doorbetaald, deze lessen kunnen niet worden ingehaald, bij kortdurende
afwezigheid kan altijd worden ingehaald.

9. Afbellen dient de dag, of dagen van tevoren plaats te vinden, doe je dat niet, dan geldt de les als genoten,
kan er niet verschoven worden, vooral afbellen op de dag zelf, naar mijn 06 nummer als ik onderweg ben, i
mogelijk, maar de afgezegde les, geldt dan wel als genoten, en wordt door mij gelijkgesteld aan een afspraa
waarbij ik voor een gesloten deur sta.
10. Sta ik na een reeds gemaakte afspraak voor niets aan de deur, dan moet je natuurlijk doorbetalen.

11. Als ik zelf, door wat voor reden dan ook, niet kan komen opdagen, vindt er altijd verrekening plaats, m
toekomstige lessen.

12. Je kunt er van uit gaan, dat ik altijd moeite doe, om op tijd aanwezig te zijn, lukt me dat niet, dan heb ik
het recht, om weer op tijd te vertrekken, opdat ik ook bij de volgende persoon op tijd zal zijn. Ben ik echter
vroeg, en je bent bereid, om op dat moment met de les te beginnen, dan meet ik vanaf dat moment een half u
af, en vertrek ik op de dan door mij berekende tijd.

13. De lessen duren strikt een half uur, vroeger bleef ik vaak wat langer, maar vanaf 1 december 2001 houd
me aan juiste lestijd, vanaf mijn binnenkomst begint de klok te lopen, na een half uur vertrek ik weer.

14. Mijn benzinekosten en reistijd zitten bij het lesgeld inbegrepen, extra kosten zoals parkeergeld worden
de leerling betaald.

15 Wel betaalde, maar niet genoten lessen, moeten binnen twee weken geboekt worden, er bestaat niet zoiet
het opsparen van niet genoten lessen tot het einde van een bepaalde lesperiode.
16. Als je lessen annuleert, ligt het initiatief om met mij een extra afspraak te maken bij jou zelf, en niet bij

17. Er is geen opzegtermijn, je kunt op ieder door jou gewenst moment afzeggen, het eventueel vooruitbetaa
lesgeld, wordt door mij terugbetaald.
18. Als je bij mij les hebt, of neemt, geef je aan, dat je het eens bent met deze regeling.
19. Deze regels zijn door mij gewijzigd op maandag 14 december 2015.

Aangezien ik in het bezit ben van veel printers, is het voor mij geen moeite om voor jou iedere muziek, die je
wenst, gratis te kopiëren en thuis op te sturen, het gaat dan wel om afzonderlijke stukken, niet om hele boek

Thuis heb ik een computer met veel bladmuziek 24 uur per dag via het internet beschikbaar, behalve in de
maand juni, leerlingen mogen daar gratis bladmuziek en eventueel programma’s van af halen, zij krijgen ee
gebruikersnaam en wachtwoord.

Tot slot, vanwege de drukte op de weg tegenwoordig, is het voor mij niet altijd mogelijk, om op tijd te kome
natuurlijk doe ik mijn uiterste best.
Ik wens je een prettige lesperiode toe!


Reinier van der Sandt
__________________________________________________________________________________
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