
Inschrijfvoorwaarden

Inschrijving voor de tekenlessen van Tekenschool Poppetje Colla houdt in dat u de onderstaande 
voorwaarden accepteert: 

1. Proeflessen 
• Een proefles is gra=s. 
• Maximaal 1 proefles per persoon. 
• Na afmelding of niet verschijnen van een proefles staat uw kind onderaan de wachtlijst. 

2. Inschrijven 
• Aanmelding voor de tekenlessen gebeurt middels het inschrijfformulier, de inschrijfvoorwaarden 

en de privacyverklaring. 
• Zodra ik alle formulieren ondertekend terug ontvangen heb, ontvangt u een bericht wanneer uw 

zoon/dochter aan de tekenlessen kan beginnen. 

3. Con4nuering van de lessen 
• Het tekenschool-jaar loopt van september t/m juni. 
• In de maanden juli en augustus is er een apart tarief. 
• Vanaf september begint een nieuw jaar, waarvoor u zich ieder jaar opnieuw moet aanmelden. 
• Aanmelden moet vóór 1 juli. Na deze datum wordt de nieuwe indeling gemaakt. 
• Kinderen die al op tekenles ziRen hebben voorrang. Zij worden ingedeeld op hun vaste dag en 

=jd. Echter moeten zij wel opnieuw aangemeld worden voor het nieuwe tekenschool-jaar. 
• Let op dat u dit vóór 1 juli doet als u zeker wilt zijn van een plekje na de zomervakan=e. 
• Begin juni zal ik u hierop nog aRenderen. 
• Bij geen bericht ga ik ervan uit dat uw kind na de zomervakan=e stopt met de tekenles. 

4. Investering 
• Een tekenles duurt 1.15uur. 
• Een abonnement kost € 45,- p.p. per maand. (Omgerekend is dit € 9,- p/u  |  € 11,25 voor 1.15u). 
• Het bedrag moet uiterlijk op de 20ste dag van de voorafgaande maand op de rekening staan. 
• Pas nadat de eerste betaling binnen is, kan uw zoon/dochter deelnemen aan de lessen. 
• Bij instroming halverwege een maand wordt in de eerste maand zowel het resterende bedrag van 

de instroommaand, alsmede het lesgeld van de daaropvolgende maand betaald. 
• Eén maand opzegtermijn. 
• Bij afwezigheid moet gewoon betaald worden. 
• Bij langer durende ziekte maken we andere afspraken. 
• In de schoolvakan=es is geen les. 
• Res=tu=e is niet mogelijk. 

4. Wijze van betaling 
• Het bedrag van € 45,- moet uiterlijk op de 20ste dag van de voorafgaande maand op de rekening 

staan. U kunt dit zelf makkelijk regelen door een automa=sche overboeking. 

5. Juli en augustus 
• Voor juli en augustus geldt: In deze 2 maanden betaalt u € 11,25  i.p.v.  € 45,-. 
• Begin juni zal ik u hierop nog aRenderen. 
• Vanaf september begint een nieuw jaar, waarvoor u zich opnieuw moet aanmelden. 
• Let op dat u dit vóór 1 juli doet als u er zeker van wilt zijn dat uw kind een plekje heea na de 

zomervakan=e. 
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6. Vriendje of vriendinnetje mee 
• Indien er plek is, mag een vriendje of vriendinnetje mee naar de tekenles. 
• Kosten hiervoor zijn € 11,25. 
• Ieder vriendje/vriendinnetje mag maximaal 1x mee. 
• Mocht hij/zij hierna op tekenles willen, dan wordt het bedrag in mindering gebracht op de eerste 

factuur van het abonnement. 

7. Betalingsachterstand 
• Bij betalingsachterstand behoud ik mij het recht om de lessen niet langer te con=nueren, zonder 

dat daarmee de betalingsverplich=ng komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplich=ng is 
voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald. 

• Alle kosten die voortvloeien uit niet =jdige betaling, zowel de buitengerechtelijke kosten als 
gerechtelijke kosten, welke tenminste 10% van het verschuldigde bedrag belopen, komen ten 
laste van de lesgeldplich=ge. 

8. Workshops 
• Tarieven zijn per workshop wisselend. 
• Workshop-data staan van te voren vast en kunnen niet gewijzigd worden.  
• Afzeggen tot 7 dagen van te voren is kosteloos. 
• Bij latere afmelding of niet verschijnen breng ik de volle prijs in rekening. 
• Het lesgeld van workshops moet minimaal 7 dagen voorafgaand aan de workshop zijn 

overgeboekt op de bankrekening. 

9. Afwezigheid docent 
• Lessen die wegens afwezigheid mijnerzijds uitvallen, worden ingehaald op een later =jds=p. 
• Mocht ik zelf hierbij in gebreke blijven, dan heea u recht op res=tu=e van een evenredig deel van 

het lesgeld.
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