
 
 
 
 
 
 
Lesovereenkomst 2022/2023 
Leerlingen Ruud Schouten Muziek 
 

Art.1:  
De opdrachtgever is diegene die deze overeenkomst ondertekend. Vanaf 18 jaar kan dat de leerling 
zelf zijn, onder de 18 is dat een ouder/verzorger van de leerling. 
 
Art.2:  
Het lesjaar bestaat uit 36 lessen, die op maandag, donderdag of op vrijdag gegeven worden. De 
basisschoolvakanties regio noord worden aangehouden. In de vakanties en op feestdagen is er geen 
les. (Zie het blad met overzicht van de lessen om precies te zien wanneer er geen les is.) 
 
Art.3:  
De leerling bindt zich voor een lesjaar. Bij tussentijdse beëindiging dient het lesgeld volledig te 
worden voldaan. 
 
Art.4:  
Bij verhindering dient de leerling dit op tijd te melden en kan geen lesgeld worden teruggevorderd. Bij 
langdurige afwezigheid van de leerling wegens medische oorzaken, wordt in overleg een financiële 
regeling getroffen. Er kan om een doktersverklaring worden gevraagd. Onderling ruilen is toegestaan! 
Gelieve zelf contact op te nemen met de desbetreffende leerling. 
 
Art.5:  
Bij ziekte van de docent of door overlijdensgevallen, worden na twee keer missen om die redenen 
gemiste lessen terugbetaald aan de opdrachtgever. Indien mogelijk, worden gemiste lessen bij ziekte 
van de docent op een ander moment ingehaald.  
 
Art. 6:  
Het lesgeld kan worden voldaan in 1, 2 of 3 termijnen. U ontvangt via email een factuur met het 
desbetreffende over te maken bedrag. (Voorbeeld: Bij betaling in 3en: 690 / 3 = 230 euro per keer) 
 
Art. 7: 
Indien de leerling 21 jaar of ouder is, is het verplicht om 21 % BTW in rekening te brengen. 
 
Naam leerling:  .............................................     Geboortedatum:  ………………………………….  
 
Lesvorm: (graag aankruisen wat van toepassing is) 

o Privé les (30 min.)     €705,- per lesjaar 
o Privé les (45 min.)      €975,- per lesjaar 

 
o Duoles (30 min.)     €570,- per lesjaar 
o Duoles (40 min.)     €675,- per lesjaar 
o Groepsles 3 personen (50 min.)   €650,- per lesjaar 

o Privé les (30 min.) 1 x in 14 dagen   €390,- per lesjaar 
o Privé les (45 min.) 1 x in 14 dagen   €525,- per lesjaar 

 
o Duoles (30 min.) 1 x in 14 dagen   €315,- per lesjaar 
o Duoles (40 min.) 1 x in 14 dagen   €370,- per lesjaar 
o Groepsles 3 personen (50 min.) 1 x in 14 dagen €360,- per lesjaar 

 
Betaald: 

o In 1 termijn   (factuur wordt gestuurd in okt) 
o In 2 termijnen   (factuur wordt gestuurd in okt + jan) 
o In 3 termijnen  (factuur wordt gestuurd in okt + jan + apr) 

 
Handtekening ouder/leerling: 
      ........................................................ 


