Tarieven 2022/2023
Proefsessie: Kosteloos (30 minuten)
Tarieven < 21 jaar:
5 x 60 minuten

€ 230,00

Tarieven > 21 jaar:
5 x 60 minuten

€ 275,00

Contact
Kitty Becker: 06 499 11 323 / info@kittyzingt.nl
Mussenberg 92 - Weert

Algemene Voorwaarden Zangcoaching bij Kitty Vocals & Music
De proefsessie is kosteloos en duurt 30 minuten. Dit geldt voor zowel leerlingen onder de 21- als boven de 21
jaar.
Kitty werkt met een abonnement van 5 lessen van 60 minuten. Dit abonnement is na betaling van de factuur 5
maanden geldig. De factuur dient binnen 10 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Dit kan o.v.v. het
factuurnummer per bank gedaan worden. Bij betaling van de factuur committeer je je aan het aantal betaalde
lessen en de algemene voorwaarden. Restitutie is niet mogelijk.
Samen plannen we je coaching-sessies in.
Je kunt je per abonnement één keer binnen 24 uur voor je les kosteloos afmelden. Deze les mag je binnen 3
weken na je afmelding inhalen, plan graag z.s.m. je inhaalmoment met mij in.
Komt het een keer niet uit, bespreek dit dan in je afspraak voorafgaand aan de afspraak die je wilt verplaatsen.
Deze kunnen we samen verzetten en valt dan dus niet onder het éénmalig kosteloos afmelden.
Alle overige geplande zangsessies worden in rekening gebracht.
Indien je verkoudheids- of andere COVID-19 gerelateerde klachten hebt, in afwachting bent van een test maar
geen pijn of koorts hebt óf erg hees bent tijdens het zingen, en je voorheen gewoon zou komen, dan gaat je
sessie online door. Graag tijdig aangeven zodat we kunnen afspreken hoe we de zang-coaching online gaan
voeren. (What’sapp, Zoom of Teams)
In de één na laatste les van je abonnement zal ik je vragen of je door wilt gaan. Wil je dit, dan verzorg ik z.s.m. de
factuur voor je volgende abonnement. Deze dient ook weer binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
Mocht ik verhinderd of ziek zijn, dan doe ik er alles aan om jou hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. Natuurlijk
plannen we de gemiste sessies dan daarna samen opnieuw in en komende deze gemiste sessies niet voor jouw
rekening.
Tijdens de zang coaching worden er door de leerling geen opnames gemaakt zonder hier voorafgaand aan de les
toestemming voor te krijgen. Wil je een oefening opgenomen hebben zodat je hiermee aan de slag kunt, vraag
het me gerust.
Gecoachte gaat akkoord met de algemene voorwaarden bij deelname aan de eerste zangsessie en/of het voldoen
van de factuur.
Kitty Vocals & Music is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van de
lessen, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.

