JIMMY HADDERS / JIMMY OFFICIAL MUSIC
Voorwaarden 2022 voor individuele- en groepslessen
- Een gratis proefles is niet mogelijk
- Iedere leerling dient i.v.m. de BTW vrijstelling voor minderjarige (jonger dan 21 jaar is
exclusief BTW, ouder dan 21 jaar is inclusief 21% BTW) vooraf een inschrijfformulier in te
vullen met alle N.A.W gegevens. Voor deze inschrijving worden geen kosten in rekening
gebracht.
- Leerlingen jonger dan 21 jaar betalen € 32,45 per individuele les en € 22,50 per groepsles.
- Leerlingen ouder dan 21 jaar betalen € 39,22 per individuele les en € 27,23 per groepsles.
- Lessen dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken datum/tijd te worden afgezegd
anders worden deze alsnog in rekening gebracht.
- De lessen duren 45 minuten en vinden alleen aan huis plaats in : Aerdenhout, Overveen,
Bentveld, Haarlem, Haarlem-Schalkwijk, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Vogelenzang
en Bennebroek.
- Bij les locaties waar parkeergeld moet worden betaald worden deze bij het lesgeld in
rekening gebracht.
- Na de les ontvangt u per whatsapp een “ING betaalverzoek of een ABN TIKKIE” met de
afgesproken lesprijs. Deze moet binnen 2 weken worden voldaan. Indien dit niet wordt
nagekomen worden de lessen per direct stop gezet totdat de achterstallige betaling is
voldaan.
- Lessen vervallen indien ik (Jimmy Hadders) een optreden c.q. interview als artiest heb, ziek
ben of als de lesdatum op een nationale feestdag valt.
- Indien een client langer als 2 weken afwezig is vervalt zijn/haar vaste lesdag c.q. lestijd.

Voorwaarden 2022 voor gitaar verhuur
- Een huurgitaar wordt per week verhuurt voor € 12,50 met een borg van € 50,-- euro contant
welke vooraf moet worden voldaan. Na afloop wordt de gitaar ingenomen en op locatie
gecontroleerd op beschadigingen en gebreken waarna de borg word terug betaald c.q.
ingehouden.
- De huurgitaar wordt geleverd met de benodigde attributen zoals beschreven op de website
jimmyofficial.com.
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