
Vioolschool Deventer 

Lesovereenkomst 

Print het ingevulde formulier uit en overhandig deze ingevuld aan de docent of stuur deze gescand per e- 
mail naar katerina@vioolschooldeventer.nl. 

Vioolschool Deventer | Katerina Taruchaladze | KvK 53448731 | IBAN NL91RABO0161816533 | Tel. 0645784822 

 

 

 

Katerina Taruchaladze  

 
Voornaam ...................................................................................................................... 

 
Achternaam ...................................................................................................................... 

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

 
Postcode/Woonplaats ...................................................................................................................... 

 
Telefoonnummer vast ...................................................mobiel....................................................... 

 
Geboortedatum ...................................................................................................................... 

 
Email ...................................................................................................................... 

 
 

Lestijd O 25 minuten (€ 732) O 1 x gratis proefles 

 O 30 minuten (€ 866) O Kennismakingscursus (4 x 25 min, € 75) 

 O 35 minuten (€ 996) O duo-les 30 minuten (6-7 jarigen, € 495) 

 O 40 minuten (€ 1128) O duo-les 40 minuten (€ 627) 

 O 45 minuten (€ 1279) O Volwassene, half (18 x 30 min, € 523 inc. BTW) 

  O Volwassene, heel (36 x 30 min, € 1045 inc. 
BTW) 

  O Ensemble strijkers I (15 x 45 min, € 100) 

 
Datum eerste les ...................................................................................................................... 

 
Datum lesovereenkomst ...................................................................................................................... 

 

 

 
Onderdeel van deze overeenkomst zijn de lesvoorwaarden zoals genoemd op het volgende blad. 

Ondertekenaar verklaart zich akkoord met deze voorwaarden. 
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Handtekening ...................................................................................................................... 
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Lesvoorwaarden  

 
• Het lesgeld dient bij vooruitbetaling in vier termijnen te worden voldaan. De uiterste 

betaaldata zijn: 10 september, 10 december, 10 maart en 10 juni. 

• De vakanties vallen samen met de basisscholen in de schoolregio Noord. 

• De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van 12 maanden en bestaat uit 36 lessen 

(gegeven in een periode van 40 of 41 schoolweken) 

Verhindering 

• Indien de leerling is verhinderd (ziekte, vergeten, feestje) blijft lesgeld verschuldigd. Bij 

vroegtijdige afmelding kan gekeken worden of de les binnen één week kan worden 

ingehaald. 

• Bij verzuim van de leerling wegens ziekte voor een aanééngesloten periode langer dan 4 

weken hoeft de leerling niet door te betalen. 

• Bij ziekte/afwezigheid van de docent langer dan vier weken kan de leerling te allen tijde de 

les inhalen of anders restitutie krijgen als de les niet kan worden ingehaald. 

Opzeggen 

• Opzeggen van de lesovereenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van 

een opzegtermijn van één maand, waarbij de opzegging elk moment van het jaar kan ingaan. 

• Indien de overeenkomst gedurende de tijd waarvoor zij is aangegaan niet wordt opgezegd, 

wordt de overeenkomst geacht door te lopen voor dezelfde tijd onder dezelfde voorwaarden. 
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