
De lessen duren bij ons 30 of 60 min minuten. Jongere kinderen kiezen meestal voor 30 minuten en ouderen voor een uur. Dit is natuurlijk in de loop 

van de lesperiode aan te passen. In de les hebben we tijd voor het stemmen van je gitaar, het bespreken van huiswerk, uitleg van nieuwe stof en het 

oefenen van verschillende onderdelen. De docent zal hier meer over vertellen tijdens je proefles.

Om het maximale uit de lessen te halen hebben wij de beschikking over lesgitaren voor elk niveau. Deze zijn te huur vanaf € 3,50 per maand.

Bovendien hebben wij naast de gitaarlessen een uitgebreid assortiment aan gitaren, versterkers en accessoires. Wij geven graag vrijblijvend

advies om het gitaarspelen voor jou zo leuk mogelijk te maken. Meer informatie hierover is te vinden op onze website of bij je gitaardocent.

Algemeen   |   vragen of wijzigingen?

1.   Elke leerling krijgt bij ingang van de lesperiode een contactpersoon aangewezen. Bij deze persoon kun je terecht voor vragen over 

 de betaling, eventuele klachten, wijziging van de lesvorm, het afspreken van een inhaalles en/of het melden van afwezigheid.  

2.   Samen met je docent spreken we een vaste lestijd af. Dit kan telefonisch, per e-mail of via whatsapp.

3.   Bij wijziging van persoonlijke gegevens dien je de contactpersoon op de hoogte te brengen.

4.   GitaarSessies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken, diefstal/vermissing van goederen. 

Afwezigheid   |   toch een andere afspraak of op vakantie?

Wij snappen dat de lessen niet altijd even goed uitkomen. Om de lessen zo kwalitatief en voordelig mogelijk te kunnen uitvoeren hebben wij de volgende regels:

5.   Bij verhindering (zoals ziekte) dient de leerling zich minimaal vierentwintig uur van te voren af te melden. Bij privéles heeft de leerling 

dan recht op een inhaalles, helaas kunnen er geen lessen worden ingehaald bij duo- of groepslessen. Wanneer een privéles zeer tijdig

 wordt afgemeld (minimaal 4 weken) zal er geen lesgeld in rekening worden gebracht. Wij kunnen hierdoor tijdelijk de lestijd voor een andere leerling gebruiken.

6.   Bij niet tijdig afzeggen of verzuim kan geen aanspraak gemaakt worden op een inhaalles, noch op het lesgeld.

Per kalenderjaar kunnen er maximaal acht lessen worden verzet/verplaatst/ingehaald. Bij duo- en groepsles kunnen er  geen lessen worden ingehaald.

7.   Bij afwezigheid van de docent zullen we voor een vervanger zorgen, indien er geen vervangende docent beschikbaar is houd de leerling de les tegoed.

Betaling    |   maandelijkse digitaal een factuur: overboeking of contant

8.   Halverwege de maand ontvang je via het opgegeven e-mailadres een factuur. Deze factuur kan je via overboeking of bij de docent contant betalen.

Stoppen   |   (tijdelijk) geen gitaarles meer volgen?

9.   Gitaarspelen toch niet helemaal jouw ding? Na inschrijving geldt er gedurende de eerste 4 weken geen opzegtermijn.

10.  Als je wilt stoppen hanteren we een opzegtermijn van 1 maand. Dit laat je schriftelijk (bv. e-mail) weten aan je contactpersoon. 
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