Lysan van Winden Odijkerweg 28 3709 JH Zeist tel: 030 - 69 57727
lysan@lysanzanglespraktijk.nl
www.lysanzanglespraktijk.nl
Huisregels en informatie
1. Lesrooster en afzeggen
De lessen worden wekelijks of tweewekelijks gegeven op een vast tijdstip. Ik plan enkele
vakantieweken in, waarbij ik zo mogelijk de schoolvakanties aanhoud, en twee maanden
in de zomer. Op de website zijn de actuele vakantiedata te vinden.
Als je niet op de les kunt komen ontvang ik hiervan graag tijdig (telefonisch!) bericht, bij
voorkeur uiterlijk een dag van tevoren. Voicemail inspreken is ook goed. Afgezegde
lessen moet ik wel in rekening brengen. Wel is het mogelijk, voor zover mijn agenda dat
toelaat, in dezelfde of de volgende week een les in te halen. Dit geldt echter niet
wanneer de les pas op de dag zelf wordt afgezegd, een eventuele inhaalafspraak wordt
dan apart in rekening gebracht.
Wanneer je een aantal weken weggaat geldt in principe dezelfde doorbetaalregel, maar
we kunnen dan wel kijken naar andere mogelijkheden om in te halen.
Incidentele lessen hebben een hoger tarief, maar als deze minimaal 24 uur tevoren
worden afgezegd worden ze ook niet in rekening gebracht.
Als ik een les zelf moet afzeggen hoeft deze uiteraard niet betaald te worden, en voor de
vakantieweken geldt hetzelfde.
Let op: s.v.p. geen lessen afzeggen per e-mail, alleen telefonisch!
2. Betaling
De lessen worden maandelijks afgerekend door middel van een nota over de afgelopen
kalendermaand. Deze nota kan per giro/bank worden voldaan, binnen twee weken na
ontvangst van de nota.
3. Opzegtermijn
Voor wie de lessen wil beëindigen of de frequentie verminderen geldt een (opzeg)termijn
van vier weken.
4. Muziek op papier
Als je in de les wilt werken aan een stuk dat ik niet ken, dien je zelf voor een extra kopie
te zorgen, zodat we elk met een eigen exemplaar kunnen werken.
Voor het noteren van techniek– en inzingoefeningen is het handig om een boekje met
notenbalken (A5-formaat) te hebben. Dit is te koop bij de muziekhandel (zie onder) en
o.a. Readshop en Bruna.
In het begin werk ik meestal met fotokopieën van bladmuziek. De uitgereikte kopieën
zijn bij de lesprijs inbegrepen. Als ik na enige tijd een duidelijk beeld heb van hoe we
verder gaan, zal de aanschaf van (een) muziekboek(en) ter sprake komen.
Hiervoor kun je het beste terecht bij: Broekmans en Van Poppel, Minrebroederstraat
24 (vlakbij Janskerkhof), Utrecht, tel. 030 2343673. Zij hebben veel op voorraad, een
aardige afdeling tweedehands muziekboeken, en het is mogelijk boeken telefonisch te
bestellen of via de website www.broekmans.com, waarna je ze snel krijgt thuisgestuurd.
Als je langer les hebt, kan het zinvol zijn lid te worden van een muziekbibliotheek
5. Let ook even hier op
Ik ben gevoelig voor chemische geuren. Van parfum of after-shave kan ik ziek worden.
Om te voorkomen dat ik iemand naar huis moet sturen, verzoek ik je vriendelijk om
dergelijke producten op de dag van de zangles achterwege te laten. Vragen hierover
beantwoord ik graag. Hartelijk dank!

