Reglement Galerie De Duig – seizoen 2019/2020
Het cursusjaar duurt van 2 september 2019 tot en met 30 juni 2020.

1. Inschrijving cursus tekenen en schilderen
•

Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

•

Wanneer plaatsing in een gewenst dagdeel niet mogelijk is krijgt u hiervan
bericht.

•

Zittende leerlingen hebben bij inschrijving voor een volgend cursusjaar voorrang
op nieuwe leerlingen.

•

U bent pas ingeschreven op het moment dat de cursusovereenkomst tussen
Galerie De Duig en u is ondertekend.

2. Cursusgeld en betaling
•

Het cursusgeld voor seizoen 2019/2020 bedraagt € 750,=.

•

Het cursusgeld dient in 10 termijnen van € 75,= vóór elke 10e dag van de maand
te worden betaald.

•

Bij instroom tijdens het lopende cursusjaar betaalt u het resterend aantal lessen
naar rato.

3. Tussentijds opzeggen seizoen 2019/2020
•

Wenst u geen lessen meer te nemen dan dient u dit schriftelijk vóór 31
december 2019 aan Galerie De Duig te melden; u bent in dit geval het lesgeld tot
en met januari 2020 verschuldigd.

•

Zegt u op of na 1 januari 2020 schriftelijk op, dan bent u het lesgeld tot en met
juni 2020 verschuldigd.

•

Een e-mail geldt ook als schriftelijke opzegging.

•

De opzegging dient door Galerie De Duig te worden bevestigd.

4. Aanwezigheid
•

Wanneer u bij uitzondering (een) les(sen) mist, wordt een afmelding op prijs
gesteld. Dit kan telefonisch of tijdens een voorafgaande les.

•

In overleg kunnen gemiste lessen – waarvoor is afgemeld – worden ingehaald.

•

Gemiste lessen kunnen alleen in het lopende seizoen worden ingehaald en niet
worden meegenomen naar een volgend seizoen.

5. Strippenkaart
•

Als u in het bezit bent van een strippenkaart heeft u geen vaste cursusplaats, maar
wordt vooraf in overleg bepaald op welk dagdeel (tijdens de lesuren) u les komt
nemen.

•

Een strippenkaart geeft recht op 12 dagdelen les. Iedere keer dat u een les
gevolgd heeft neemt de strippenkaart af, net zo lang tot u uiteindelijk 12 lessen
gevolgd heeft.

•

U dient alle 12 lessen in het lopende seizoen te volgen en kunt de strippenkaart
niet meenemen naar een volgend seizoen.

•

Wilt u de strippenkaart verlengen dan kan dit uitsluitend voor lessen binnen
hetzelfde seizoen.

•

Er is slechts een beperkt aantal strippenkaarten per seizoen beschikbaar.

•

De kosten voor een strippenkaart voor seizoen 2019/2020 bedragen € 250,= en
dienen in één keer te worden voldaan.

6. Vakantie/vrije dagen seizoen 2019/2020
Herfstvakantie: 19 t/m 27 oktober
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen: 12 april 2020
Koningsdag: 27 april 2020
Hemelvaart: 21 mei 2020
Pinksteren: 31 mei 2020

