INSCHRIJFFORMULIER / HUISREGLEMENT
Ondergetekenden,
muziekopleidingen GL Productions, waarvan de hoofdlocatie zich bevindt te Sittard, hierna te noemen:
“GL-Productions”, en
Naam / voornaam : _______________________________________________________________________________________
Straat / huisnummer : _____________________________________________________________________________________
Postcode / Woonplaats : ____________________________________________________________________________________
Geboorte datum : _________________________________________________________________________________________
E-mail leerling : ___________________________________________________________________________________________
E-mail t.b.v. administratieve communicatie:____________________________________________________________________
Tel. : ___________________________________________________________________________________________________
hierna te noemen "leerling", geeft te kennen kennis te hebben genomen van onderstaand huisreglement:
1.

Lesinformatie:
- de lessen worden individueel gegeven, tenzij anders overeen gekomen.
- een les duurt een half uur, rekening houdend met vakantie e.d. wordt er uitgegaan van ca. 40-45 lessen per jaar.
- er dienen minimaal 2 lessen per maand gevolgd te worden. GL-Productions behoudt het recht om dus 2 lessen in rekening
te brengen, ook als deze lessen niet gevolgd werden. Uitzonderingen hierop zijn langdurige vakanties (zomervakantie),
langdurige ziekte van leerling of docent. In overleg met GL-Productions kan een extra uitzondering op deze regel worden
gemaakt, geef dit aub tijdig door.
- lestarief per 1-1-2015: € 14,00 per les, inclusief BTW. GL-Productions behoudt het recht om de
lestarieven te wijzigen. Een wijziging van lestarief zal min. 2 maanden voor ingang van het nieuwe tarief aan elke leerling
worden meegedeeld.

2.

Lesgeld:
-Betaling van het lesgeld geschiedt volgens maandelijkse vooruitbetaling, middels overboeking of contante betaling. Het
lesgeld dient in de eerste week van de nieuwe maand te worden voldaan.
-Elke leerling ontvangt maandelijks een overzicht van gevolgde lessen, lessen die eventueel nog tegoed zijn, plus een
overzicht van lesdagen voor de nieuwe maand. Aan de hand van dit overzicht kan eenieder bepalen hoeveel lessen er voor
de nieuwe maand betaald dienen te worden.
-Bij een nieuwe inschrijving dient het aantal lessen overgemaakt te worden die in de maand van inschrijving nog gevolgd
zullen gaan worden, plus 4 lessen voor de volgende maand. (zie opzegtermijn)
-Lesgeld kan overgeboekt worden naar Rabobank, IBAN.nr. NL08RABO0103461760 t.n.v. GL-Productions. Gelieve naam en
administratienummer te vermelden bij overboekingen, plus een vermelding voor welke maand het lesgeld bedoeld is.
-Het administratienummer zal na verwerking van dit inschrijfformulier per mail worden doorgegeven.
-Lesgeld dat reeds betaald werd kan niet worden teruggevorderd, houdt hier aub rekening mee bij eventuele opzegging
van de lessen. (zie ook opzegtermijn)

3.

Afmelden:
-Indien je verhinderd bent door bijvoorbeeld ziekte of bepaalde omstandigheden dan dien je je telefonisch af te melden bij
je eigen muziekleerkracht, (zorg dat jullie telefoonnummers en/of email-adressen uitwisselen bij de eerste les), of bij
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Ger Hagmanns, te bereiken op +31623092541 (email info@gl-productions.nl). Bij geen gehoor, gelieve de voicemail in te
spreken met je naam, telefoonnummer en reden waarom je niet kunt komen lessen.
-De afmelding dient minimaal 24 uur vóór aanvang van je les te worden doorgegeven. Bij afmelding op de dag van de les
zelf , zal de les als gegeven worden beschouwen, en dus in rekening worden gebracht.
-Indien je voor een bepaalde les verhinderd bent, dan kan deze les eenmalig (zonder extra kosten) ingehaald worden. Deze
inhaalles gaat in samenspraak met je muziekleerkracht. Een inhaalles die vervolgens wederom wordt afgezegd kan niet
meer worden ingehaald. Houd er rekening mee dat deze les wel als gegeven wordt beschouwd.
-Indien een docent om welke reden dan ook geen leskan geven, wordt de leerling geacht les te accepteren van een
eventueel vervangend leerkracht, tenzij anders overeen gekomen.
4.

Opzegtermijn:
-Indien je besluit om geen lessen meer te volgen bij GL-Productions, dien je een opzegtermijn van 4 lessen in acht te
-Het opzeggen van lessen dient te worden doorgegeven aan de betreffende docent, en per mail aan
administratie@gl-productions.nl
-Het is mogelijk om het volgen van lessen tijdelijk te onderbreken, dit na overleg met de betreffende docent. Eventuele
lestegoeden blijven maximaal 3 maanden geldig, daarna vervallen alle tegoeden.

5.

Overig:
- Instrumenten: nagenoeg alle leerlingen, die gitaarles volgen, nemen hun eigen instrument mee. Dit is niet verplicht, je
kunt ook gebruik maken van de gitaren die bij GL-Productions aanwezig zijn. Je dient wel gebruik te maken van de
gitaarversterkers die in het leslokaal aanwezig, gebruik van eigen versterkers is niet mogelijk. De leerlingen die
keyboardles of drumles volgen dienen gebruik te maken van de aanwezige instrumenten.
-Elke leerling van GL-Productions heeft recht op korting bij aankoop van muziekinstrumenten e.d. Deze korting bedraagt 5%
tot een aankoopbedrag van € 200,00 en 10% vanaf € 200,00. We verwijzen graag naar www.gl-musicshop.nl, de online
muziekwinkel van GL-Productions.

Akkoord
Ter bevestiging van jouw akkoord met de afspraken in dit huisreglement verzoeken wij om dit exemplaar van deze overeenkomst te
ondertekenen en bij aanvang van je eerste les in te leveren bij jouw docent.
Wij willen graag weten hoe jij in contact bent gekomen met GL-PRODUCTIONS:
Via Markplaats
Via mondreclame
Via folder
Via Google
Via Facebook

O
O
O
O
O

Anders:

O ________________________________________________________________________________________

Voor akkoord:
Datum:……………………………………………Handtekening leerling/ouder:………………………………………………………………………………………………..

GL-PRODUCTIONS
Rijksweg Noord 75a 6131 CK Sittard
Mail: info@gl-productions.nl
Web: www.gl-productions.nl
Tel.: 06-23092541

versie 1-1-2015

Pagina 2 van 2

