LESOVEREENKOMST 2015-2016
De pianoles wordt gegeven in het schoolseizoen. Er worden in dat seizoen 38 prive
pianolessen gegeven, wekelijks van 30 minuten.
Tijdens de schoolvakanties die gelden voor het basisonderwijs in de regio midden Nederland
wordt er geen les gegeven.
Voor het gehele seizoen betaalt u € 780,00 U kunt in 12 maandelijkse termijnen van € 65,00
betalen. De maandtermijn wordt rond de 25e van elke maand middels een incasso van uw
rekening afgeschreven.
Bij ziekte van docent of cursist betaalt u ten hoogste 4 lessen door. Daarna worden de lessen
ingehaald of verrekend. Die verrekening vind plaats aan het eind van het seizoen.
Vervallen of vergeten lessen door de cursist, anders dan door ziekte, kunnen niet worden ingehaald.
Uitgevallen lessen van de docent, anders dan door ziekte, worden wel ingehaald of verrekend.
Als u voor een half jaar of een jaar ineens betaalt, dan verplicht u zich om deze lessen te volgen tot het
einde van de periode waarvoor lesgeld is betaalt. U kunt geen aanspraak maken op restitutie van het
lesgeld.
Deze overeenkomst is doorlopend en wordt stilzwijgend verlengd aan het eind van elk seizoen
Er is een opzegtermijn van 4 lessen ( een maandtermijn.).
Als u geen lessen meer wilt volgen in het nieuwe seizoen, dan moet u uiterlijk vóór 1 juni schriftelijk
opzeggen . Anders wordt de overeenkomst verlengd naar het nieuwe seizoen en worden u de 4 lessen
opzegtermijn (een maandtermijn in dat nieuwe seizoen in rekening gebracht. U kunt alleen schriftelijk
opzeggen.
Prijswijzigingen worden 1 maand na aankondiging doorgevoerd.

De eerste les wordt op dinsdag 1 september 2015 gegeven. Voor het( resterende) seizoen
betaalt u 388 lessen van € 20,53 is € 780,00
Als u kiest om in maandelijkse termijnen te betalen dan betaalt u voor dit (resterende)
seizoen 12 maandelijkse termijnen van € 65,00 en een restbedrag van € 0,00
Wilt u hier aangeven welke betalingsmogelijkheid u wilt gebruiken
U betaalt ineens het gehele bedrag van € 780,00 (jaar)
U betaalt in maandelijkse termijnen per automatische incasso
Naam cursist
Geboortedatum
Naam lesgeldplichtige

Ondertekend te Zeist
Handtekening lesgeldplichtige :

:
:
:

datum :
Handtekening administratie :

Betalingsschema

maand

bedrag

maand

Bedrag

maand

Bedrag

Augustus
September
Oktober
November
december

65,00
65,00
65,00
65,00
65,00

Januari
Februari
Maart
April
mei

65,00
65,00
65,00
65,00
65,00

Juni
Juli
restbedrag

65,00
65,00

subtotaal

€ 325,00

Totaal

€ 780,00

€ 325,00

Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Paasweekeinde
Meivakantie
zomervakantie

19-10 t/m 24-10
21-12 t/m 02-01
22-2 t/m 27-2
25-3 t/m 28-3
25-4 t/m 6-5
04 -07 t/m 29-8

Docenten
Angela de Breet
Huuk Huisen
Chuy Smit
Jasper de Laat
Sanne Hoeksema
Lisanne Jacobs
Jaël Vuijk
Marthe Lasthuis
Jasper Timmermans
Tom Raaff
Natasja Huntelerslag
Guido Hamerling

Keyboard – Piano
Gitaar, elektr-akoestisch -Bandcoaching
Gitaar elektrisch
Gitaar elektrisch
Zang
Zang
viool
viool
Drum
Drum
AMV/I.V./gitaar
Piano/keyboard lichte muziek-pop

€ 130,00

