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                 Het lesgeld kunt U contant betalen of, bij voorkeur, 
overmaken  op banknr. NL60ASNB 070.74.33.886 t.n.v. F. Meijer. Ik 
verzoek een ieder aan het begin van de maand te betalen. 
 

            De lesprijs is een jaarbedrag, te betalen in 11 maandelijkse 
termijnen. De 12e maand (zomervakantie) is dus vrij van betaling. 
 
           In de schoolvakanties vervallen de lessen. Indien je vakantie 
neemt buiten deze schoolvakanties is dat voor eigen rekening. 
 
          Voor nieuwe leerlingen is er een wederzijdse “proefperiode” 
van 2 maanden, daarna geldt een opzegtermijn van 2 maanden. 
 
          Het verzetten van een les is mogelijk mits dit een week van te 
voren wordt aangekondigd, op kortere termijn valt er meestal weinig 
te regelen. 
 
          Bij ziekte van de leerling of leraar vervalt de les helaas. Als 
het om een langdurige kwestie gaat, gaat de opzegtermijn in. 
 

            Gitaarhuur is een maandelijks bedrag, dus ook in de 
zomermaand bent u huur verschuldigd. Schade is voor rekening van de 
huurder. De gitaar dient in oorspronkelijke staat te worden ingeleverd. 
Er wordt een gitaar met hoes meegegeven.  

                    Vriendelijke groeten, 

Frank Meijer 

http://www.google.nl/imgres?q=gitaar&hl=nl&biw=1843&bih=888&gbv=2&tbm=isch&tbnid=MkyzgkP2xGMHWM:&imgrefurl=http://www.mainmusic.nl/nl/content/148/534/nieuws/gitaar_spreekbeurt.html&docid=Fh045FTM6TqSDM&imgurl=http://www.mainmusic.nl/foto/16223/13735&w=827&h=315&ei=FCAsT5ivB9CZOp3L9ZgO&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=gitaar&hl=nl&biw=1843&bih=888&gbv=2&tbm=isch&tbnid=uNh0AJ9MgFXSwM:&imgrefurl=http://www.rockpalace.com/nieuws/Gibson-Les-Paul&docid=3h8Nk1z029xVpM&imgurl=http://www.rockpalace.com/gfx_content/gibson-les-paul2.jpg&w=900&h=360&ei=FCAsT5ivB9CZOp3L9ZgO&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=gitaar&hl=nl&biw=1843&bih=888&gbv=2&tbm=isch&tbnid=KYZ2ymNctI2JnM:&imgrefurl=http://www.varbak.com/beeld/foto-'s-van-de-snelle-gitaar&docid=q-t8OrYM372_YM&imgurl=http://www.varbak.com/afbeeldingen/foto-'s-van-de-snelle-gitaar-nb18022.jpg&w=500&h=500&ei=FCAsT5ivB9CZOp3L9ZgO&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=gitaar&hl=nl&biw=1843&bih=888&gbv=2&tbm=isch&tbnid=YwKkiZJeSB0cyM:&imgrefurl=http://www.muziekschoolwijkbijduurstede.nl/Elektrische gitaar.htm&docid=VIqheF9FF1q87M&imgurl=http://www.muziekschoolwijkbijduurstede.nl/images/elektrische gitaar.jpg&w=300&h=300&ei=FCAsT5ivB9CZOp3L9ZgO&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=gitaar&hl=nl&biw=1843&bih=888&gbv=2&tbm=isch&tbnid=641uwtSjZ4A3bM:&imgrefurl=http://www.drumshopper.nl/webshop/gitaar-gelamineerd-bovenblad/15433-stagg-c547-akoestische-gitaar-5414428154330.html&docid=D9RrsCSyvO79OM&imgurl=http://www.drumshopper.nl/webshop/15433-2212-large/stagg-c547-akoestische-gitaar.jpg&w=300&h=300&ei=FCAsT5ivB9CZOp3L9ZgO&zoom=1


 
 
Toestemmingsformulier publicatie foto’s en video’s 
 

 

Wij willen met foto’s en video’s graag aan jullie en de rest van de 
wereld laten zien waar we mee bezig zijn. Dit doen wij bij repetities, 
bij Frankpop en bij de kampvuuravond. 
Deze foto’s en video’s worden geplaatst op onze website 
www.frankmeijer, op onze facebookpagina, op you tube,  instagram 
en twitter. Er hangen ook foto’s in de leskamer. 
Er worden ook foto’s en video’s verspreid via kranten en Metropool. 
Wij verspreiden alleen leuke foto’s en video’s.  
 
Wij vragen u middels deze brief om toestemming om deze foto’s en 
video’s te gebruiken. 
Mocht jij geen toestemming geven, dan kan het zo zijn dat jij of jouw 
kind van bepaalde deelname uitgesloten wordt, omdat wij dan niet 
kunnen voorkomen dat er beelden gemaakt worden van jou of jouw 
kind. Bovendien zijn het openbare evenementen, dus er zullen ook 
door anderen foto’s en video’s gemaakt worden. Daar hebben wij geen 
invloed op. 
 
Je mag altijd terugkomen op de gegeven toestemming, en je kunt ook 
altijd alsnog toestemming geven. 
 
Met vriendelijke groeten Frank en Gerda Meijer 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
dat foto’s en video’s mogen worden gebruikt door gitaarschool Frank 
Meijer 
 
Datum:………………….. 
 
Naam………………………………………………… 
 
 
Handtekening…………………………………………….. 

http://www.frankmeijer/

