Vocal Freedom
ZANGLES & STEMCOACHING MET CVT

Lesvoorwaarden 2018
Het maken van een lesafspraak betekent dat je akkoord bent met deze voorwaarden
CVT zangles
De zanglessen zijn volgens de methode Complete Vocal Technique. Jouw muzikale wensen
zijn het uitgangspunt tijdens de les. Met behulp van CVT zoeken we naar de beste manier
voor jou om je doel te bereiken.
Lesvoorbereiding
Met een goede voorbereiding haal je meer uit de les:
– Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van repertoire om aan te werken
– Bedenk wat zou je willen veranderen / verbeteren
– Wil je instrumentale begeleiding, kijk dan online of er een geschikte track te vinden is of
neem de track mee (telefoon/usb stick).
– Je hebt tijdens de les beschikking over een computer voor YouTube en Spotify.
Lesduur
De lestijd bedraagt 45 minuten en is inclusief binnenkomen, vertrekken, afspraken maken,
vragen stellen en muziek uitzoeken.
Betalen / restitutie
Voor een losse les krijg je na afloop een factuur toegestuurd. Voor de lespakketten ontvang
je een factuur die je vooruitbetaalt. De 5 lessen blijven 3 maanden geldig, een pakket van 10
lessen is 6 maanden geldig. Er is geen restitutie mogelijk van het lesgeld tenzij het gaat om
bijvoorbeeld langdurige ziekte.
Afzeggen
De les afzeggen/verschuiven kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren, telefonisch, per sms of
whatsapp. Bij afzegging binnen 48 uur van tevoren wordt de les in rekening gebracht,
ongeacht de reden van de afzegging. Dit geldt dus ook bij ziekte of overmacht. Als ik zelf
verhinderd of ziek bent, wordt de les altijd ingehaald.

Privacy
In het kort: alle gegevens die je met me deelt worden vertrouwelijk behandeld en veilig
bewaard. Je gegevens worden nooit gedeeld met derden.
– Mailing
Als je zangles van me hebt (gehad) of interesses daarvoor hebt getoond, dan ontvang je op
je e-mailadres alleen berichten met relevante informatie, zoals over zangworkshops en het
open zangpodium Singing Sunday. Je e-mailadres wordt bewaard in een veilige omgeving en
nooit gedeeld met derden. Uiteraard kun je je altijd afmelden van deze verzendlijst.
– Administratie
Als je zangles bij me volgt, vraag ik je telefoonnummer en je NAW-gegevens voor op de
factuur. Ook voor deze gegevens geldt dat ze in een veilige omgeving worden bewaard en
nooit gedeeld worden met derden.
Akkoord
Het maken van een afspraak betekent dat je akkoord bent met deze voorwaarden.
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