UITLEG VAKANTIE RESERVERING 2017-2018

We houden het maandelijkse lesgeld zo laag mogelijk door het jaartarief in 12
maanden te incasseren. We willen u ook graag tegemoet komen als u eerder in
het cursusjaar wilt stoppen met de muziekles. Maar wanneer u niet alle
muzieklessen kunt volgen die we in het cursusjaar geven (35 lessen per
cursusjaar incl. een workshop in de themaweek) dan zetten we de werkelijke
kosten en het betaalde lesgeld naast elkaar, het verschil noemen we de vakantie
reservering. Dit is geen boete, maar een vergoeding voor het lesgeld dat we niet
kunnen innen in de maanden juli en augustus.
Voorbeeld:
1) U begint in september met muziekles en stop alweer per 1 januari. U heeft
dan al 15 lessen gevolgd bij een lesvorm van 30 minuten per week. Kosten voor
35 lessen per jaar voor de lesvorm 30 minuten per week zijn € 768,- (12
maanden x € 64,- (wanneer de leerling geen lid is van vereniging popbelang)
De werkelijke kosten zijn dan 15/35 x € 768,- = € 329,14 U heeft inmiddels 4
maanden x € 64,- = € 256,- betaald. Het verschil van (€ 329,14 - € 256,-)
€ 73,14 zal bij het uitschrijven éénmalig worden geïncasseerd.
U kunt het bedrag van de lesvorm (€ 64,-) vervangen door het bedrag dat u
maandelijks betaalt bij een andere lesvorm.
2) U begint in december en stopt per 1 mei. U heeft dan al 17 lessen gevolgd bij
een lesvorm van 30 minuten per week. Kosten voor 35 lessen per jaar voor de
lesvorm 30 minuten per week zijn € 768,- (12 maanden x € 64,-)
De werkelijke kosten zijn dan 17/35 x € 768,- = € 373,03. U heeft inmiddels 5
maanden x € 64,- = € 320,- betaald Het verschil van (€ 373,03 - € 320,-)
€ 53,03 zal bij het uitschrijven éénmalig worden geïncasseerd.
U kunt het bedrag van de lesvorm (€ 64,-) vervangen door het bedrag dat u
maandelijks betaald bij een andere lesvorm.
Mocht u vragen hebben over de vakantie reservering dan staan we u graag te
woord. U kunt ons bereiken op 074-2509309.
Alle bedragen zijn excl. BTW (bij leerlingen die ouder zijn dan 21 jaar wordt het
lesgeld verhoogd met 21% BTW)
Kijk op onze site voor de uitleg over de lidmaatschap van vereniging popbelang.
Wanneer de leerling lid wordt ontvangt zij/hij 7% korting op het lesgeld.
Lidmaatschap is € 25,- per cursusjaar.
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