
Voorwaarden met betrekking tot lessen van Chinese Connection en/of Ni HaoKids. 

Enkele les: losse les zonder korting,  flexibel tijdstip.  

Introcursus: les in reeks met korting, vast tijdstip. Groepsverband  of individueel 

5-lessen-kaart: les in reeks met korting, vast of flexibel tijdstip, groepsverband of individueel 

10-lessen-kaart les in reeks met korting, vast of flexibel tijdstip, groepsverband of individueel 

Lesgeld 

Enkele lessen:    Contant te voldoen aan het begin van elke les. 

Korte introductiecursussen:  Tarieven zoals vermeld bij de beschrijving van de proefles, of zoals nader overeengekomen. 

5 – lessenkaart : Contant/giraal te voldoen aan het begin van de 1
e
 les.  Gaarne betaling voor 5 lessen, 

overeenkomstig het afgesproken bedrag per les. 

10-lessenkaart:  Contant/giraal te voldoen aan het begin van de 1
e
 les.  Gaarne betaling  per 10 of er 5 lessen, 

overeenkomstig het afgesproken bedrag per les. 

Lesperiode en lesdagen 

Losse les: in overleg vast te stellen  

Korte introductiecursussen:  Omdat deze cursussen tegen een heel scherp tarief worden aangeboden, zijn de lesuren 

minder flexibel  in te plannen dan bij andere lessen.  In een korte introductiecursus kan alleen in overleg worden geschoven met 

datum en tijdstippen.   

5- lessenkaart:    Tenzij anders overeengekomen vinden lessen wekelijks plaats op een vast tijdstip. Alleen 

overleg kan het lesuur verschoven worden in dezelfde week. De 5-lessenkaart dient te worden gebruikt in een periode van 

maximaal 7,5 weken, beginnend vanaf de datum van de eerste les In de planning is rekening gehouden met vakanties zoals deze 

algemeen bepaald zijn.  

10- lessenkaart:    Tenzij anders overeengekomen vinden lessen wekelijks plaats op een vast tijdstip. Alleen 

overleg kan het lesuur verschoven worden in dezelfde week. De 10-lessen kaart dient te worden gebruikt in een periode van 

maximaal 13 weken, beginnend vanaf de datum van de eerste les.  In de planning is rekening gehouden met vakanties zoals deze 

algemeen bepaald zijn.  

Afzeggen & restitutie lesgeld 

Restitutie van het lesgeld is alleen mogelijk in overleg.  

Korte introductiecursussen:  Alle lessen worden in rekening gebracht. Omdat het gaat om een les in groepsverband en/of 

een laag tarief is er voor deze les geen restitutie van het lesgeld mogelijk.  

Enkele lessen:     Afzeggen max 24  uur voorafgaand aan een les, niet vaker dan 3 keer i.v.m. reserveringen 

5-lessen kaart :  Afzeggen max 24 voorafgaand aan een les. In alle andere gevallen wordt het lesgeld in 

rekening gebracht. 

10-lessen kaart :   Afzeggen max 24 voorafgaand aan een les. In alle andere gevallen wordt het lesgeld in 

rekening gebracht. 

Groepsles (5- lessenkaart):   restitutie lesgeld van 1 les. Voor meerdere gemiste lessen in groepsverband is geen restitutie 

mogelijk.  

Groepsles (10- lessenkaart):  restitutie lesgeld van 1,5 les. Voor meerdere gemiste lessen in groepsverband is geen 

restitutie mogelijk.  

 



 

 

 

 

 

 

 


