
Vioolschool Deventer 

Lesovereenkomst 

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

 

 

 

 Mirjam Agtsteribbe  

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

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

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

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

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

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

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

 
IBAN bankrekening ................................................... 

 

Lestijd O 25 minuten (€ 732) 

O 30 minuten (€ 866) 

O 35 minuten (€ 996) 

O 40 minuten (€ 1128) 

O 45 minuten (€ 1279) 

 

O 1 x gratis proefles 

O Kennismakingscursus (4 x 25 min, € 75 excl. BTW) 

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

O duo-les 40 minuten (€ 627) 

O Volwassene, half (18 x 30 min, € 523) 

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

O Volwassene, 5 lessenkaart (30 min. € 174) 

O Volwassene, 10 lessenkaart (30 min. € 327) 

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

O Overige ensembles (Lesduur en prijs nader te bepalen) 
 
 

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 per maand te worden voldaan op mijn bankrekening die 

op de factuur staat vermeld. Betaling geschiedt altijd tussen de 1e en 10e van de maand. 

• 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 van de leerling 

• 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. 

Verhindering van de docent: 

• De lessen kunnen maximaal twee maal per seizoen komen te vervallen zonder dat er 

restitutie plaatsvindt. Dit indien de docent door ziekte of zwaarwegende redenen verhinderd 

is. Bij overschrijding van deze twee weken vindt restitutie of een inhaalles plaats. 

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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 5 Lessenkaart  

 
Naam leerling: ................................................... .................................................................. 

 
Adres: ................................................... .................................................................. 

 
Tel nr: ................................................... .................................................................. 

 

Les Datum Lestijd 

   

   

   

   

   

 

 Lesvoorwaarden  

 
• Alle lessen duren 30 minuten tenzij er een andere lesvorm gevolgd wordt. 

• De betaling geschiedt vooraf door overmaking op onze bankrekening met vermelding van 

naam leerling en vermelding van 5 of 10 lessenkaart. 

• 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 langer dan 4 weken hoeft de leerling 

niet door te betalen. 

• Bij ziekte van de docent langer dan twee weken kan de leerling ten allen tijde 

• de les inhalen en anders restitutie krijgen, als de les niet kan worden ingehaald. 
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 10 Lessenkaart  

 
Naam leerling: ................................................... .................................................................. 

 
Adres: ................................................... .................................................................. 

 
Tel nr: ................................................... .................................................................. 

 
 

Les Datum Lestijd 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Lesvoorwaarden  

 
• Alle lessen duren 30 minuten tenzij er een andere lesvorm gevolgd wordt. 

• De betaling geschiedt vooraf door overmaking op onze bankrekening met vermelding van 

naam leerling en vermelding van 5 of 10 lessenkaart. 

• 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 langer dan 4 weken hoeft de leerling 

niet door te betalen. 

• Bij ziekte van de docent langer dan twee weken kan de leerling te allen tijde de les inhalen 

en anders restitutie krijgen, als de les niet kan worden ingehaald. 
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