Algemene Voorwaarden Zangh Educatie
Afwezig
• Wanneer de leerling in verband met ziekte of andere omstandigheden een
les moet afzeggen, geeft hij/zij dit zo snel mogelijk telefonisch of per
WhatsApp door aan de docent.
• Indien een les minimaal 48 uur voor aanvang is afgezegd zal deze niet in
rekening worden gebracht. Indien een les minder dan 48 uur voor aanvang
is afgezegd kan deze in rekening worden gebracht. Bijzondere
omstandigheden uitgezonderd.
• In geval van ziekte van de docent wordt de les in overleg ingehaald op een
later tijdstip.
• Indien de leerling te laat komt is de docent niet verplicht de eindtijd op te
schuiven
• Indien de docent de les te laat begint (door bijvoorbeeld een uitlopende
eerdere les) wordt de eindtijd opgeschoven.
Schoolvakanties en feestdagen
• Tijdens schoolvakanties en feestdagen wordt in overleg besloten of de les
doorgaat of dat deze wordt verplaatst of overgeslagen.
Beëindiging
• De leerling is vrij om op elk moment te stoppen met het volgen van de
lessen bij Zangh Educatie, mits op dat moment alle openstaande
betalingen zijn voldaan.
Inschrijving
• Voordat de leerling zich inschrijft dient hij/zij kennis te nemen van de
algemene voorwaarden. Met de inschrijving verklaart de leerling akkoord te
gaan met deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid
• Naylan is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van
eigendommen en goederen van een ieder alsmede voor lichamelijk letsel
opgelopen tijdens verblijf in de Zangstudio.
Betalingswijze en maximale duur van de cursussen op maat
• Alle cursussen en losse lessen dienen vooraf, na inschrijving, per bank te
worden betaald.
• Als tot contante betaling is overeengekomen dient u het totale bedrag
binnen de gestelde termijn te hebben voldaan.
• Indien er gekozen is voor een contante betaling dient deze bij de eerste les
te worden voldaan
• Er kan worden overeengekomen dat er een evenredig deel van de cursus
per les betaald wordt, dat ontslaat u echter niet van de verplichting het
totale lespakket te betalen ook als u minder lessen volgt dan beschreven in
de vastgestelde periode.
• De maximale periodeduur van een 10 -delige CVT cursus op maat is
5 maanden
• De maximale periodeduur van een 15 -delige CVT cursus voor 4 kids (op
maat) is 4,5 maanden
• De basiscursus van 6 lessen staat vast op de data waarvoor u staat
ingeschreven.
• Leerlingen onder 18 jaar en studenten hebben een tarief dat 20% lager ligt
dan de reguliere prijzen in de tabel.
• Dagworkshops worden van te voren voldaan waarna u ingeschreven wordt.
In verband met de gehuurde ruimte en apparatuur kunt u geen restitutie
van uw cursusgeld krijgen bij absentie tenzij anders is afgesproken.
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