SPELREGELS 2019 VOOR DE LEERLINGEN VAN:

Inschrijven en betalen
1. Je schrijft je in door het sturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier via
www.drummers.nl. Het inschrijfgeld is € 10,2. Geef wijzigingen (telefoon, e-mail, adres, andere leeftijdscategorie) door aan je
leraar of via info@drummers.nl
3. Je betaalt het lesgeld voor de hele maand vooruit bij de eerste les van de maand.
Je betaalt bij voorkeur gepast. Het aantal lesdagen verschilt per maand! Op verzoek
schrijven we een kwitantie uit. Als je het lesgeld niet in de betreffende maand
betaalt, brengen we € 10,- administratiekosten in rekening.
Afzeggen of opzeggen
4. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Je zegt een maand van tevoren
schriftelijk of per e-mail (info@drummers.nl) op. Dit geldt ook voor tijdelijke
onderbrekingen of privéomstandigheden. Bij te late opzegging, berekenen we nog
een maand lesgeld. Bij een blessure bekijken we dit per situatie.
5. Bij ziekte/ afwezigheid van de leraar neemt een collega de lessen over of haal je op
een ander dag en tijd in. Als dit niet kan, verrekenen we de les.
6. Een door jou gemiste/ afgemelde les kun je niet automatisch inhalen. Bel je
minimaal 48 uur voor je les af? Dan bekijken we of je je les binnen 2 maanden kunt
inhalen. Als dit na 3 plan pogingen niet lukt, betalen we je les niet terug. Zeg je
binnen 48 uur af? Dan betalen we je les niet terug. Last minute afzeggingen heel
graag via sms of whatsapp nr. van de leraar of: 06-25491846
Vakanties en feestdagen
7. De lessen gaan in de schoolvakanties gewoon door. De betaling gaat ook door.
Alleen in de zomer hebben we een zomerstop van 6 weken (data worden tijdig
aangegeven. We geven geen les op officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koningsdag,
Hemelvaartsdag, Pasen, Pinksteren, Kerstmis, en Kerst- en Oudejaarsavond vanaf
17:00 uur.
Lesmateriaal en gedragsregels
1. Je koopt zelf een schrift voor het noteren van oefeningen/ huiswerk. Je kunt het
lesmateriaal (drumstokken, lesboeken, gehoorbescherming) kopen via de
drumschool.
2. Je speelt niet met drumstokken die zwart/gekleurd afgeven. Je speelt ook niet op het
meubilair (tafel, krukken) !
3. Kom op tijd; 10 minuten van te voren zodat je je warming up op een oefen-pad
kunt doen

Leeftijd

Lesduur
(minuten)

Tarief per les
(wekelijks)

Tarief per les
(om de week)

8 t/m 10 jaar
8 t/m 15 jaar

20
30

€ 13,00
€ 17,00

€ 18,50

16 t/m 20 jaar

30
45

€ 18,50
€ 23,00

€ 20,00
€ 25,00

Vanaf 21 jaar

30
45
60

€ 22,50
€ 28,50
€ 37,-

€ 24,€ 30,€ 39,-

