Lidmaatschapsformulier LeonDrums
Voornaam: ________________________________________________

Lidmaatschapsgegevens (in te vullen door LeonDrums)
Begindatum lidmaatschap: ……………………...................................…..

Maand abonnement van 11 termijnen , 40 lessen per jaar:
Achternaam: ______________________________________man / vrouw

Naam ouder/verzorger:_______________________________________
(verplicht als het lid jonger is dan 18 jaar)

Adres:_____________________________________________________

Postcode:__________________________________________________

Woonplaats:________________________________________________

Telefoon:___________________________________________________

Mobiel_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________________

In de basisschoolvakanties vindt er geen drumles plaats.
In augustus wordt er geen lesgeld geïncasseerd, abonnement loopt door.
O

Groepsles

€ 30,- per maand, 45 min. p/wk

O

Privéles jonger dan 21 jaar

€ 70,- per maand, 30 min. p/wk

O

Privéles jonger dan 21 jaar

€ 125,- per maand, 60 min. p/wk

O

Privéles ouder dan 21 jaar

€ 85,- per maand, 30 min. p/wk

O

Privéles ouder dan 21 jaar

€ 150,- per maand, 60 min. p/wk

O

…… keer per week.

Abonnement 13 termijnen van 4 weken, 49 lessen per jaar:
O

Privéles jonger dan 21 jaar

€ 70,- per termijn, 30 min. p/wk

O

Privéles jonger dan 21 jaar

€ 125,- per termijn, 60 min. p/wk

O

Privéles ouder dan 21 jaar

€ 85,- per termijn, 30 min. p/wk

O

Privéles ouder dan 21 jaar

€ 150,- per termijn, 60 min. p/wk

O

…………………………………………………………………..

Welke dagen en tijden wil je drumles?
Geboortedatum lid:___________________________________________

…............................................................................................................
…...........................................................................................................

Betaling per:
IBAN
Rekeningnr.__________________________________________________ O maand (incasso)
O jaar ( pin / contant)
Betalingsmethode contributie*
O

Automatische afschrijving ( IBAN-nummer verplicht)

O

Contant (alleen i.c.m. een jaarabonnement en vooruitbetaling)

Contributie betalingen geschieden alleen per automatische incasso.
Contante betaling is alleen mogelijk als er een jaar vooruit wordt
betaald.

Eénmalig inschrijfgeld
(direct voldoen bij inschrijving)

€

Restantperiode

€ ………………..

Drumstel huren

€ .........………...

Drumstel kopen

€ ……………….

Door ondertekening van dit formulier geeft u LeonDrums een
Drumboek
doorlopende machtiging om het contributiebedrag en openstaande
rekeningen te incasseren. Zie punten 6 en 14 van de inschrijfvoorwaarden
Drumstokken
op de achterkant van dit formulier.

€………………..
€………………..

LET OP: De betalingsverplichting blijft van kracht totdat u schriftelijk
het lidmaatschap beëindigt. Bij het niet opvolgen van de
betalingsverplichting is LeonDrums genoodzaakt een
incassobureau in te schakelen.

Gehoorbeschermers (privé-les)

Het lid, de ouder/verzorger verklaart door ondertekening van dit
lidmaatschapsformulier de inschrijfvoorwaarden en de huisregels
(achterkant) te hebben ontvangen, gelezen en zich daarmee te
verenigen. Ondergetekende verklaart het formulier naar waarheid te
hebben ingevuld.

Totaalbedrag

Handtekening lid / ouder / verzorger

25,-

€………………..
______________
€ …………………

Handtekening drumleraar LeonDrums

(leden jonger dan 18 jaar handtekening ouder/verzorger)

Naam:

……………………….

Datum:_____________________________

www.LeonDrums.nl
Grote Waard 13, 2675BX HONSELERSDIJK
Leon@leondrums.nl 0174-640896 / 06-19302890
IBAN NL90 INGB 0008286856 t.n.v. Drumschool Leon van der Geest

Inschrijfvoorwaarden LeonDrums
Algemeen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De verplichte betalingsperiode is doorlopend.
Inschrijfgeld dient direct bij inlevering van een compleet ingevuld en ondertekend lidmaatschapsformulier te worden voldaan.
Het contributiebedrag dient ook betaald te worden indien het lid, om wat voor reden dan ook, aan enige les niet deelneemt, tenzij dit
anders met LeonDrums wordt overeengekomen.
Contributiebedragen dienen per automatische incasso of contant te worden betaald. Indien de contributiebedragen binnen 14 dagen na
de betalingsdatum niet zijn voldaan, blijft het lid wettelijk in gebreke en kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. De betalingsplicht
blijft echter bestaan .
Indien er meer dan 2x geen saldo staat op de betaalrekening van het lid, worden er administratiekosten in rekening gebracht.
Het lid verleent machtiging aan LeonDrums om de verschuldigde contributiebedragen en openstaande rekeningen rechtstreeks van
zijn/haar rekeningnummer te incasseren. Op de machtiging zit een weigeringstermijn van 56 kalenderdagen.
Beëindiging van deze overeenkomst is alleen mogelijk per brief of e-mail. Bij het niet opzeggen van het lidmaatschap loopt het
lidmaatschap automatisch stilzwijgend door.
Voor het beëindigen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één hele kalendermaand. Mocht de opzegtermijn verstreken zijn,
dan wordt de lidmaatschapsperiode voortgezet onder dezelfde voorwaarden met dezelfde duur voor de dan geldende tarieven.
Contributiebedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.
Het contributiebedrag is gebaseerd op 40 lessen per jaar.
De contributie van de maand augustus wordt niet in rekening gebracht. Het lidmaatschap loopt wel door.
LeonDrums behoudt zich het recht voor het lesrooster ten allen tijde te wijzigen.
Betalingen worden altijd uitgerekend naar het eind van een betalingstermijn (dus evt. een deel van het contributiebedrag). Bij de start van
een nieuwe betalingstermijn dient het volledige contributiebedrag te worden voldaan.
Incassering van het maandelijkse of 4 wekelijkse contributiebedrag vindt plaats aan het begin van de maand of 4 weken (week 1,5,9 enz)
waarvan het lid contributie is verschuldigd.
LeonDrums behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inschrijfvoorwaarden aan te passen. Deze zijn op te vragen bij
Leondrums.
LeonDrums behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, het lidmaatschap te beëindigen of
tijdelijk stop te zetten of het lid de toegang tot de lessen/het gebouw/terrein te ontzeggen.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan dus niet worden overgedragen aan een ander persoon.
Tijdens basisschoolvakanties wordt er geen drumles gegeven (voor vakantieoverzicht: zie LeonDrums.nl)
Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Door het lid veroorzaakte schade aan gebouwen, instrumenten, apparatuur etc. is
voor rekening van het lid of de ouder/verzorger, indien het lid minderjarig is.
Het is voor leden, zonder schriftelijke toestemming van LeonDrums, niet toegestaan om les te geven bij andere muziekscholen.

Privé-les
1.
2.
3.

Het privé-les lidmaatschap geldt vanaf de datum van inschrijving voor de minimale tijdsduur van één hele kalendermaand.
Verzuimde privé-lessen van de cursist(e) kunnen worden ingehaald, mits dit tenminste 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail is
doorgegeven. U maakt zelf een afspraak met de leraar om deze lessen in te halen. Inhaallessen zijn 1 maand geldig. Per 2 maanden
mag er één keer worden afgemeld.
U kunt per jaar maximaal 2 maanden overslaan. U betaalt alleen de administratiekosten van € 10,- per maand.
Dit geldt alleen voor privé-les drummen.

Groepsles
1.
2.
3.

Verzuimde groepslessen kunnen niet worden ingehaald.
Deelnemers aan de groepslessen hebben een vaste drumdag. Alleen in overleg kan er worden gewisseld van drumdag.
Beëindiging van de groepslessen is alleen mogelijk aan het einde van het seizoen (voor de zomervakantie), we hanteren een
proefperiode van 2 maanden. Na deze proefperiode, ben je verplicht het seizoen af te maken.

Huisregels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

De leraren / medewerkers dienen met respect te worden aangesproken en behandeld.
Het lid dient op tijd te zijn voor de les.
Het lid / leerling neemt zelf eigen drumstokken en lesmateriaal (boek) mee naar de les
Tijdens de les wordt er geoefend/gestudeerd. Er wordt niet rondgehangen en oefeningen worden niet overgeslagen tenzij dit niet anders
kan in verband met blessures e.d.
Kauwgom en snoep zijn tijdens de drumles niet toegestaan.
Mobiele telefoons en piepers e.d. dienen uit te zijn (evt. in overleg met bijvoorbeeld storingsdiensten enzovoort).
Muziekinstrumenten dienen met respect te worden behandeld.
Leden dienen elkaar met respect te behandelen; help elkaar!
Tijdens de drumles dient het stemvolume normaal te worden gehouden. Geen geschreeuw of hard gepraat.
Discussies met de leraar worden niet aangegaan tijdens de groepsles, maar ook niet na privé-les in andermans les. Indien je een
gesprek wilt met de drumleraar, kun je een afspraak maken via e-mail of telefoon.
Als de leraar praat en technieken voordoet, zijn de leden stil.
De oefeningen die je hebt geleerd in de les worden thuis herhaald/gestudeerd
Bestelde artikelen dienen bij levering te worden betaald, tenzij anders overeengekomen met LeonDrums.
Er dient rekening gehouden te worden met elkaar en de omgeving. Houd het stemvolume laag binnen en buiten de drumschool.
Parkeer uw vervoersmiddel in de daarvoor aangegeven gebieden. Zet de auto niet voor een overheaddeur en houd rekening met de
buurt bij het wegrijden bij alle vormen van vervoer.
Het lid dient zelf zorg te dragen voor zijn/haar meegebrachte spullen. Zoekgeraakte spullen worden niet vergoed.
Het is niet toegestaan om de lesruimte te betreden zonder aanwezigheid van de leraar.

Huisregels gelden voor iedereen en aan de huisregels kunnen geen rechten worden ontleend.

www.LeonDrums.nl
Grote Waard 13, 2675BX HONSELERSDIJK
Leon@leondrums.nl 0174-640896 / 06-19302890
IBAN NL90 INGB 0008286856 t.n.v. Drumschool Leon van der Geest

