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Overeenkomst voor het geven van privé-muziekonderwijs
Deze lesovereenkomst wordt afgesloten tussen de partijen:
muziekdocente:
leerling:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
Email:

Julia Drewes

Hierbij ga ik een lesovereenkomst aan met Julia Drewes en zorg ik ervoor dat het lesgeld voor
de eerste van de maand op bankrekeningnummer NL89 KNAB 0257 2374 53 gestort staat.
* De kosten voor lesjaar 2019/2020 bedragen €... per maand, te betalen in 10 termijnen
(uitgezonderd juli en augustus). Een les heeft de duur van ... minuten en vindt .... plaats.
* De genoemde kosten zijn inclusief 21% btw (tot 21 jaar vrijgesteld van btw).
* De tarieven zijn gebaseerd op 38 lesweken per jaar. De vakanties zijn in het lesgeld verwerkt.
* Een lesjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.
* In juli en augustus vinden er geen lessen plaats; voor deze maanden is er ook geen lesgeld
verschuldigd.
* Een lesjaar bestaat uit 38 lesweken en één voorspeelmiddag.
* De docente verzorgt de muzieklessen op een onderling af te spreken tijdstip.
* Duolessen kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende leerlingen en bij elkaar passende
leerlingen.
* Tijdens vakantieperiodes vinden er geen lessen plaats. De vakantiedata komen overeen
met de vakantiedata van de basisscholen in Harderwijk (Midden-Nederland). De
zomervakantie beslaat de maanden juli en augustus.
* Als een leerling geen gebruik maakt van een afgesproken les of als er verzuim plaatsvindt
wegens ziekte, is niettemin lesgeld verschuldigd.
* Lestijden en lesdata worden alleen in onderling overleg gewijzigd.
* Bij meer dan drie verzuimde lessen van de docente per lesjaar, vindt restitutie plaats van
het lesgeld voor elke vierde en volgende uitgevallen les.
* Deze overeenkomst heeft een looptijd van één lesjaar en wordt telkens stilzwijgend
verlengd.
* Opzegging van de overeenkomst door de docente of leerling dient schriftelijk te
geschieden met inachtneming van een periode die de lopende maand plus een extra
lesmaand bevat. Gedurende deze periode heeft de leerling recht op de lessen en blijft de
leerling het lesgeld verschuldigd.
* Bij het niet nakomen van de financiële verplichting, heeft de docente het recht om de
leerling te weigeren voor de les.
* Per 1 september van ieder jaar kunnen de tarieven/lesvormen worden gewijzigd.

* De privacyverklaring (AVG) is op de website te vinden.
Bij aanmelding dient een toestemmingsformulier te worden ingevuld voor het verwerken
van persoonsgegevens en het plaatsten van foto's van de leerling op de website.

