NIEUWSBRIEF WOOFER MUSIC

NUMMER 1 – WINTER 2022

Beste (ouders/verzorgers van) leerlingen,
Hierbij even een nieuwsbrief voor wat korte mededelingen, die nét iets te lang (en
belangrijk) zijn om in een Whatsapp-berichtje te sturen.
Lestarief
Vanaf maart wordt het lesgeld verhoogd van € 15,- naar € 16,- (ex. btw). Om niet in maart
weer allemaal nieuwe bedragen te moeten doorvoeren, is bij het lesgeld van januari en
februari rekening gehouden met de verhoging. Voor wie de exacte berekeningen van
zijn/haar situatie wil weten: deze kun je vinden door op deze link te klikken.
Algemene Voorwaarden vernieuwd
Omdat de Algemene Voorwaarden uit 2016 op sommige punten verouderd waren, is er een
nieuwe versie geschreven. Ik heb geprobeerd om het zo realistisch en praktisch mogelijk te
houden. De belangrijkste wijzigingen zijn dat het lestarief niet meer in de Algemene
Voorwaarden staat, maar jaarlijks vast wordt gesteld en op de website van Woofer Music te
vinden is en dat er een verwijzing is opgenomen naar de privacyverklaring van Woofer Music
(AVG). De Algemene Voorwaarden kun je hier vinden. De privacyverklaring kun je hier
vinden.
Door ingeschreven te blijven, verklaar je op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden
en hiermee akkoord te gaan. Mocht je niet akkoord gaan, kun je je vóór de ingangsdatum (in
dit geval: 1 maart 2022) uit laten schrijven zonder rekening hoeven te houden met de
opzegtermijn van 30 dagen. Maar liever niet natuurlijk…
Nieuwe website
Afgelopen week is de nieuwe website van Woofer Music online gekomen. De vorige was (zo
goed als) offline, dus het kon geen kwaad om eens wat nieuws te maken. Hoewel er de
komende tijd nog veel toegevoegd zal worden of zal veranderen, is het in ieder geval weer
mogelijk om informatie over de piano- en keyboardlessen te krijgen. In het (afgeschermde)
gedeelte voor de leerlingen, zal steeds meer lesmateriaal te vinden zijn. Mocht je het
wachtwoord niet weten, stuur me dan een berichtje via 06-41916886.
Planning 2022
Op de website kun je ook de agenda zien van 2022, oftewel: wanneer wordt er wel en niet
lesgegeven i.v.m. feestdagen, vakanties etc. Deze agenda kun je hier vinden.
Tot zover de allereerste nieuwsbrief van Woofer Music. Nog vragen/opmerkingen? App of
mail me gerust. Bellen mag ook, maar m’n geluid staat vaak uit. Ik zal je later terugbellen.
Met vriendelijke groet,
Tijmen Worrell
Woofer Music

