
Ondergetekenden : 

Naam Leerling : 

Naam  Ouder/Verzorger : 

Straatnaam en huisnummer : 

Postcode en woonplaats : 

Telefoon : 

E-mailadres : 

Geboortedatum : 

Rekeningnummer (IBAN) : 
_________________________________________________________________ 

Naam docent  :  Emile Engel

Adres   :  Lisztstraat 1 

Postcode en woonplaats :  7131 GM Lichtenvoorde 

E-mailadres en telefoon       :  emileengel55@gmail.com / 06 54374836 
_________________________________________________________________ 

Verklaren hierbij een overeenkomst te sluiten aangaande pianolessen volgens de door Pianoschool 
Zutphen opgestelde voorwaarden (z.o.z.). Uw keuze aankruisen: 

Tarieven op basis van 38 lesweken m.u.v. de Opstapfase 
 Voor volwassenen gelden de bedragen exclusief 21 % BTW 
*tot 12 jaar/**In overleg met docent / *** vanaf 18 jaar

Handtekening leerling  Handtekening docent 
(indien minderjarig, handtekening ouder/verzorger) 

------------------------------                --------------------- 

Plaats:       datum: 

Door ondertekening van deze lesovereenkomst verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk 
bekend en akkoord met de aan ommezijde weergegeven lesvoorwaarden.

o Opstapfase (36 lessen)* € 151,50 per termijn €  606,- per jaar

o Individuele les wekelijks 25 minuten € 191,00 per termijn € 764,- per jaar

o Individuele les wekelijks 30 minuten € 205,50 per termijn  €  822,- per jaar

o Individuele les wekelijks 40 minuten € 274,00 per termijn  €  1096,- per jaar

o Duoles wekelijks 40 minuten** € 176,50 per termijn  € 706,- per jaar

o Individuele les eenmaal per 14 dagen 30 minuten*** (19 lessen) € 513,-

Betaling: O Ineens  O In vier termijnen

Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van presenta¡es en lessen voor PR doeleinden:  O Ja     O Nee
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 26 augustus 2019 - 18 juli 2020.

Cathelijne Maat 06 47516772 • Emile Engel 06 54374836
Locatie: Muzehof • Coehoornsingel 1 • 7201 AA Zutphen • www.pianoschoolzutphen.nl



Algemene Lesvoorwaarden 

Ar�kel 1      Duur van het lesjaar en vakan�es 
1.1 Het lesjaar loopt van  1 augustus tot en met 31 juli. 

1.2 
Het aantal lesweken bedraagt 38, in de Opstapfase 36.

   De vakan�es vallen zoveel mogelijk samen met de vakan�es van het Voortgezet Onderwijs. 

Ar�kel 2       Absen�e leerling en docent 
2.1 Wanneer de leerling, om welke reden dan ook,  geen gebruik maakt van het afgesproken lesuur is betaling 

verschuldigd.  
2.2 Indien de leerling langer dan 3 maal aaneengesloten ziek is geweest en hij/zij langdurig ziek zal blijven, of 

andere erns�ge omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de leerling stoppen en zal over de resterende 
lessen 90% res�tu�e worden toegekend.  

2.3 Als de docent door ziekte of zwaarwegende omstandigheden tot tweemaal aaneengesloten afwezig is volgt er 
geen verplich�ng tot het inhalen van lessen. Bij langdurige ziekte of afwezigheid wordt door Pianoschool 
Zutphen voor vervanging gezorgd. 

2.4   Indien er, in afwijking van ar�kel 2.3 door bijzondere of onvoorziene omstandigheden geen  
38 lessen (Opstapfase 36 lessen)  zijn gegeven, zal over het verschil van 38 lessen (Opstapfase 36 lessen) en het 
aantal gegeven lessen 75% res�tu�e van het lesgeld worden toegekend.  

Ar�kel 3 Lesgeld 
3.1 Het lesgeld wordt jaarlijks door Pianoschool Zutphen vastgesteld. 
3.2 Betaling geschiedt ineens of in 4 termijnen steeds voorafgaand aan het lesjaar of periode.  

Ar�kel 4 Beëindiging lesovereenkomst 
4.1 Een eenzijdig besluit van de leerling om op willekeurig moment in het lesjaar te stoppen, anders dan bedoeld in 

ar�kel 2, ontslaat de leerling niet van zijn betalingsverplich�ng.  
4.2 Bij het verhuizen van de leerling naar een andere gemeente wordt over het restant van de  lessen 90% 

res�tu�e toegekend.  

Ar�kel 5 Klachtenregeling 
5.1 In geval van een klacht zal worden getracht dit op te lossen tussen Pianoschool Zutphen en 

leerling/ouder/verzorger. 
5.2 In geval beide par�jen niet tot een oplossing kunnen komen kan de leerling/ouder/verzorger zich wenden het 

bestuur van de Vereniging Muzecollec�ef. 
5.3 Mocht alsnog blijken dat een overeenkomst tussen beide par�jen niet mogelijk is dan kan de Muzehof 

gevraagd worden te bemiddelen tussen par�jen. Beslissing van deze zijn bindend voor docent en 
leerling/ouder/verzorger.  

Ar�kel 6  Privacy 

6.2 De leerling/ouder/verzorger wordt door Pianoschool Zutphen op de hoogte gehouden over de vorderingen en 

6.1 Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en gebruiken deze uitsluitend om contact met u te kunnen opnemen
 en facturen te kunnen versturen. Kijk hier voor ons privacybeleid: www.pianoschoolzutphen.nl/privacybeleid 

ontwikkeling van de leerling. Publica�e op website en pers van lessen/voorspeeluren en geluid- en 
filmopnamen gebeurt steeds met goedkeuring van de leerling. Indien een leerling hierop geen prijs stelt gelieve 
dit schri�elijk mee te delen.  

6.3 Pianoschool Zutphen stelt groot belang in een goed overleg en communica�e met de leerling/ouder/verzorger 
en zijn via mail/mobiel of website steeds bereikbaar.  

Ar�kel 7 Ondertekening lesovereenkomst 
Door ondertekening van deze lesovereenkomst verklaart leerling/ouder/verzorger zich uitdrukkelijk bekend en 
akkoord met de inhoud van deze algemene lesvoorwaarden. 

ALGEMENE LESVOORWAARDEN


