
Lesovereenkomst tussen Muziekhuis De Toetsenhoek, 

docent(e)	 	 	 .....................................................................................

en

Naam leerling(e) 	 	 ......................................................................................  

Naam ouder(s), indien 

    leerling minderjarig	 ......................................................................................

Adres 		 	 	 ......................................................................................

Postcode 	 	 	 ......................................................................................

Woonplaats 	 	 	 ......................................................................................

Geboortedatum leerling	 ......................................................................................

Telefoon	 	 	 ......................................................................................

Telefoon mobiel	 	 ......................................................................................

Mailadres	 	 	 ......................................................................................

Door middel van een handtekening gaat de leerling, of indien minderjarig, de ouder, 

akkoord met de voorwaarden die aan achterzijde vermeld zijn. 

datum		 	 	 	 ...............................................................

handtekening leerling,	             ...............................................................

indien minderjarig, 

handtekening van een ouder  	 ...............................................................

handtekening docent(e)	 	 ...............................................................



Voorwaarden

1a. Bij aanvang van lessen om-de-week geldt een proefperiode van 2 maanden. 

     Waarbij van beide kanten, na deze 2 maanden, zonder opzegtermijn, 

     de overeenkomst kan worden opgezegd. Er is dus altijd 2 maanden lesgeld verschuldigd. 

1b. Na de proefperiode is opzeggen tussentijds mogelijk met 2 maanden opzegtermijn.

1c. Piano leren spelen is niet iets voor de korte termijn! 

      Daarom werkt De Toetsenhoek met een lesovereenkomst per schooljaar. 

      Van sept t/m juni. Of bij een latere start vanaf die startdatum t/m juni. 

      Met de intentie dat de leerling zich verbindt voor de periode van één schooljaar.

1d. De vakantieregeling komt wat betreft de kortere vakanties overeen met die van de 

     provincie Utrecht, met name met de scholen in Oog in Al. De zomervakantie kan afwijken van de   

    schoolvakantie. De vakantiedata van De Toetsenhoek zijn te vinden op de website. 

1e. Aan het begin van het seizoen ontvangt de leerling een jaaroverzicht van alle geplande lessen.   

1f. Deze lesovereenkomst gaat in op ......................................................

2a. Het lesgeld gaat uit van een jaarbedrag wat in 10 dezelfde maandelijkse  termijnen 

    wordt betaald, gedurende de maanden september t/m juni. 

     Wanneer de lessen na de zomer later dan 1 september starten, wordt het lesgeld ook aangepast. 

    In juli en augustus is geen lesgeld verschuldigd.  

2b. Betaling steeds d.m.v. vooruitbetaling aan het begin van iedere nieuwe  lesmaand.

    De leerling ontvangt maandelijks een factuur per mail.

    Het lesgeld bedraagt ............................................. per maand.

2c. Voor een les van .......................... min. per  2 weken.

3. Bij ziekte of afzeggen van de les is niettemin lesgeld verschuldigd.

    Verzetten van lessen niet standaard, wel in uitzonderlijke gevallen voor zover mogelijk

    en mits roostertechnisch haalbaar. 

4a.Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, waaronder ook zwangerschap,  dienen 2 lessen 

    te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode  langer duurt dan deze 2 lessen, 

     is daarna slechts de helft van het lesgeld verschuldigd. Na 6 gemiste lessen wegens ziekte

     gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd. 

4b. Wanneer een leerling langere tijd geen gebruik wil maken van de geplande lessen (ivm bijv. reis/     

     school/werk) kan de lesplek niet behouden blijven. De lesplek blijft wel behouden wanneer de 

     leerling de geplande lessen door blijft betalen. Zo niet dan komt de leerling weer op de wachtlijst  

     en wacht tot er plaats is, tenzij er bij het moment van terugkeer wel plaats is.

5. Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dient binnen de verzuimperiode  

    één les te worden doorbetaald.


