
 

LESOVEREENKOMST 
 
betreffende het piano-onderwijs tussen: 
 
dhr/mevr........................................................................................ 
 
(minderjarig: ten behoeve van: naam leerling: ……………………) 
 
adres............................................................................................. 
 
postcode en woonplaats.............................................................. 
 
telefoonnummer……………………………………………………… 
 
e-mail-adres………………………………………………………….. 
 
 
geb.datum leerling:………………………….…. 
 

en 
pianodocente: 

Rianne Hoek van Dijke 
Weidesalie 2 

8131GG  WIJHE 
 
Partijen verklaren hierdoor met elkaar een overeenkomst te 
hebben gesloten overeenkomstig de hierna vermelde 
bepalingen. 
 
Plaats………………………………………………………………….. 
 
Datum…………………………………………………………………. 
 
Handtekening leerling(e)                          Handtekening 
of één der ouders of voogd                        pianodocente  
 
 
 

BEPALINGEN 
Opzegging 
De lesovereenkomst* gaat in op …………………………..en geldt  doorlopend 
steeds voor een cursusjaar (1 augustus t/m 31 juli). De overeenkomst kan 
zowel door de docent als door de leerling opgezegd worden uiterlijk één 
maand (vóór 30 juni) voorafgaand aan het einde van het cursusjaar. 
Vakanties 
De vakanties zijn grotendeels overeenkomstig met die van het basisonderwijs. 
Lesduur/betaling 
Elke les heeft een duur van .… minuten per week/twee weken. Over de 
tarieven wordt u geïnformeerd op het informatieblad ‘tarieven’. Jaarlijks kan 
aanpassing van lesduur en -frequentie plaatsvinden, waarbij de voorwaarden 
van kracht blijven. 
Betaling: in twee halfjaarlijkse termijnen vóór 1 september en vóór 1 februari 
op bankrekening nummer NL36ASNB0708870112 ten name van A.P. Hoek 
van Dijke, Wijhe. In overleg kan een afwijkende betalingsregeling worden getroffen (7 

maandelijkse termijnen, kosten: 2,5%). Bij niet tijdige betaling worden, na een eerste kosteloze 
herinnering, bij de tweede herinnering € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij de 
derde betalingsherinnering worden deze verhoogd tot € 20,00 plus de wettelijke rente gerekend 
vanaf 30 dagen na de uiterste betaaldatum. Indien betaling van factuur of deelbetaling(en) 
uitblijft, dan worden deze na herinneringen in handen geven van een incassobureau. De 
bijkomende incassokosten komen voor rekening van de cursist (dan wel ouders/verzorgers). De 
docent houdt zich in deze situatie het recht voor de lessen te staken in afwachting van de 
betaling.  
Privacy Verklaring 
Leerling (of ouder/voogd van leerling) heeft kennisgenomen van de Privacy 
Verklaring en stemt daarmee in. 
Verzuim van de leerling 
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid dienen 
tenminste vier (twee)** lessen doorbetaald te worden. Indien de 
verzuimperiode langer duurt dan vier (twee)** lessen, is slechts de helft van 
het lesgeld verschuldigd over de lessen die gemist worden na die periode. Na 
acht (vier)** gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid 
gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, is geen lesgeld meer 
verschuldigd. 
Tijdig afzeggen 
Wanneer de leerling zonder afzeggen geen gebruik maakt van de afgesproken 
lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Wanneer de les minimaal 24 uur van 
tevoren wordt afgezegd, wordt de les verplaatst of houdt men de les tegoed 
(en wordt deze later gegeven). Lessen die men tegoed heeft kunnen niet 
meegenomen worden over de zomervakantie heen. Een leerling kan nooit 
meer dan één les tegoed houden.  
Verzuim van de docent  
Bij verzuim van de docent wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid dient de 
leerling bij een wekelijkse les twee lessen (één les)** door te betalen. Deze 
lessen worden niet ingehaald (met een maximum van vier (twee)** lessen op 
jaarbasis). Daarna heeft de leerling recht op restitutie van de volgende 
eventuele niet gekregen lessen.  
*Met deze overeenkomst vervallen alle vorige overeenkomsten. 
** In principe wordt uitgegaan van een wekelijkse lesfrequentie. Tussen haakjes wordt gerekend 
met een les per twee weken. 


