Flamencolessen Antje Herber 2015
Algemene Voorwaarden
Inschrijving en betalingswijze
Inschrijven doe je via de website www.azules.nl of door je persoonlijke gegevens (naam, adres,
telefoonnummer) per email naar mij te sturen. Als je je inschrijft voor een cursus, verplicht je je tot
betaling van het verschuldigde cursusgeld. Het verschuldigde lesgeld dient voor aanvang van de
cursus op IBAN-rekening nummer NL55INGB0003386852 t.n.v. Antje Herber te Culemborg te staan.
Kortingsregelingen
Bij betaling tot uiterlijk 4 weken vóór begin van een cursus kun je 10% vroegboekkorting toepassen.
HEB JE EEN STUDENTENKAART?
Dan kun je 40% korting op de cursusgelden krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen is vereist dat
je voor begin van de cursus een kopie van je geldige collegekaart opstuurt, per post of per e-mail.
Indien niet aan de voorwaarde is voldaan, wordt de volledige prijs berekend.
Vroegboekkorting en studentenkorting kunnen niet gecombineerd worden.
Lengte lesovereenkomst
De cursussen van Antje Herber zijn verdeeld in korte cursussen en in jaarcursussen.
De korte cursussen duren 7 lessen.
Korte cursussen zijn:
- Flamenco Basis, lesduur: 60 min
- Flamenco Flow, lesduur: 60 min
Korte cursussen beginnen op 4 februari en 15 april 2015.
Inschrijving geschiedt per blok van 7 lessen. De leerling kan een korte cursus niet tussentijds
onderbreken of afzien van de lessen. Er is geen restitutie van lesgeld mogelijk.
De jaarcursussen hebben een duur van 29 lessen in een heel cursusjaar, onderverdeeld in een 1e blok
van 14 lessen en in een 2e blok van15 lessen.
Blok 1: 10 september 2014 t/m 15 januari 2015
Blok II: 4 februari 2015 t/m 18 juni 2015.
Jaarcursussen zijn:
- Alegrias, choreografie en techniek (vergevorderd nivo) op woensdag, lesduur: 90 min
- Peteneras, choreografie en techniek (midden en gevorderd nivo) op donderdag, lesduur: 75 min.
De inschrijving in deze cursussen geldt voor een heel cursusjaar (blok I+II). De leerling kan tussentijds
het cursusjaar onderbreken en afzien van lessen in blok II. Het annuleren van de lessen moet dan wel
vóór 1 januari 2015 en schriftelijk gebeuren. Wanneer men zonder te annuleren weg blijft moet het
lesgeld worden doorbetaald tot en met 18 juni 2015.
Betaling korte cursus en jaarcursus
Voor de korte cursussen moet het lesgeld voor begin van de cursus per bank worden voldaan. Bij
betaling uiterlijk 4 weken voor begin van de cursus is een korting van 10% van toepassing.
Overzicht vroegboekdatums:
cursusbegin
betaling moet binnen zijn op
4 februari 2015
9 januari 2015
15 april 2015
20 maart 2015
De eerste les is telkens een ‘open les’ en ook los te volgen. De prijs voor een losse les van 60 min is €
13,-.
Het lesgeld voor de jaarcursussen moet in twee termijnen en per bank worden voldaan: vóór 10
september 2014 en vóór 4 februari 2015.
Bij betaling vóór 15 augustus 2014 en 9 januari 2015 is een korting van 10% van toepassing.
Bij hoge uitzondering kunnen andere afspraken worden overeengekomen. Als het cursusgeld later
dan de genoemde data binnen is, worden € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Overzicht lesgeld en kortingen jaarcursussen en korte cursussen:
Naam cursus
Type cursus Normale prijs
Blok I (sep-jan):
Flamenco basis , 7 x
Korte cursus € 90,Flamenco flow, 7 x
Korte cursus € 90,Bulerías festeras, 7 x
Korte cursus € 90,Alegrias (vergevorderd, 90min), 14 x
Jaarcursus
€ 270,Peteneras (gevorderd, 75min), 14 x
Jaarcursus
€ 225,Blok II (feb-jun):
Flamenco basis , 7 x
Flamenco flow (midden), 7 x
Bulerías festeras (mid/gev, 90min), 7 x
Alegrias (vergevorderd, 90min), 15 x
Peteneras (gevorderd, 75min), 15 x

Korte cursus
Korte cursus
workshops
Jaarcursus
Jaarcursus

€ 90,€ 90,€ 290,€ 240,-

10% korting

40% korting

1 les

€ 81,€ 81,€ 81,€ 243,€ 202,50

€ 54,€ 54,€ 54,€ 162,€ 135,-

13,13,13,19,16,-

€ 54,€ 54,€ 125,€ 174,€ 144,-

13,13,25,19,16,-

€ 81,€ 81,pakketprijs 7x
€ 261,€ 216,-

Gemiste lessen
Indien een leerling lessen mist mogen die lessen worden ingehaald bij een andere groep en binnen
de duur van de cursus waarvoor de leerling ingeschreven is. Het is niet mogelijk om een inhaalles mee
te nemen naar een volgende cursusblok. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats bij gemiste lessen.
Door Antje geannuleerde lessen
Bij annulering van de lessen zonder aanbod van vervangende lessen door een gastdocent, wordt het
lesgeld voor de periode van annulering terug betaald.
Lesdata en vakanties
Er zijn in totaal 4 weken vakantie gepland tussen februari en juni 2015. De meeste vakanties vallen
synchroon met de Utrechtse schoolvakanties. Er is en extra vakantieweek gepland van 30 maart – 5
april ivm Pasen. Daarnaast is in de 2e week van april (08/04) ruimte voor een evt inhaalles.
Op mijn website, per email én in de lessen worden de actuele lesdata en vakanties bekend gemaakt.
Lesdata blok 2, woensdag:
4,11,18 februari; 4,11,18,25 maart; 8 april evt inhaaldatum;
15,22,29 april; 20,27 mei; 3,10, 18 juni 2015 (laatste datum alleen voor jaarcursus)
Lesdata blok 2, donderdag:
12,19 februari; 5,12,19,26 maart; 9,16,23,30 april; 21,28 mei; 4,11,18 juni 2015
Workshop data blok 2, zondag ('bulerias festeras'):
15 februari; 1,15 maart; 12 april; 10,24 mei; 7 juni 2015
Wijzigingen hierin worden minimaal 4 weken van tevoren vermeld, tenzij er sprake is van overmacht.
Tussentijds instromen jaarcursussen & proefles
In het 2e semester is tussentijds instromen mogelijk indien je ook bereid bent om in privélessen te
investeren om het gemiste dans-gedeelte van het 1e semester in te halen.
Je bent altijd van harte welkom om een proefles te komen volgen! Laat het me wel even weten via
telefoonnummer 06 38 72 52 32. De kosten voor een proefles bedragen € 16,- (75 min) of € 19,- (90 min)
en kunnen contant (liefst gepast) voor aanvang van de les worden voldaan.
Afmelden
Ik stel het zeer op prijs als je je bij ziekte of verhindering afmeldt door een email te sturen of een sms
naar tel 06 38 72 52 32.
Aansprakelijkheid
Antje Herber is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en
goederen van cursisten.
Antje Herber behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan het programma aan te brengen
zoals wijzigingen in de lesinhoud, de lestijden of de leslocatie.
Antje Herber behoudt zich het recht voor - bijvoorbeeld bij te weinig inschrijvingen - om een cursus
niet door te laten gaan en de overeenkomst met de cursist zonder rechterlijke tussenkomst te

ontbinden. In dat geval zal de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis worden gesteld. Hij krijgt
dan het volledige, reeds betaalde, bedrag terug.
Prijsveranderingen
Antje behoudt het recht de lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met
terugwerkende kracht gebeuren.
Antje Herber
Rosalie Lovelingpad 1, 4103 VD Culemborg
Tel: 0345 51 38 55
mobiel: 06 38 72 52 32
e-mail: info@azules.nl
rekeningnummer: IBAN NL55INGB0003386852
kvk 30258640
www.azules.nl

