LESOVEREENKOMST

PERSOONSGEGEVENS LEERLING

NAAM LEERLING
ADRES, WOONPLAATS
TELEFOON / WHATSAPP
EMAIL
NIEUWSBRIEF

Ja/Nee*

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

GEGEVENS LESSEN
*

*

Volwassenen (18 jaar en ouder)
60 minuten - eens per 1-3 weken / proefles

€65 p.l.

90 minuten - eens per 1-3 weken

€95 p.l.

60 minuten - eens per 4 weken of minder

€75 p.l.

90 minuten - eens per 4 weken of minder

€105 p.l.

Kinderen (5-17 jaar)
30 minuten - eens per week

€110 p.m.

60 minuten - eens per week

€150 p.m.

2 x 60 minuten - tweemaal per week

€300 p.m.

30 minuten – proefles / losse lessen

€38 p.l.

60 minuten – proefles / losse lessen

€50 p.l.

* S.v.p. aangeven welk tarief van toepassing is.
□ De leerling gaat akkoord met opname van persoonsgegevens in de administratie van Evelina Vorontsova.

Paraaf Evelina Vorontsova:

Paraaf Leerling:

PIANOSCHOOL VORONTSOVA
www.pianoles-amsterdam.com
KVK 34382467

HUISREGELS
1. Lesafspraak. Lessen kunnen op een vaste dag en tijd plaatsvinden dan wel flexibel afgesproken
worden, overeenkomstig het aantal afgenomen lessen per periode. Als een volgende les nog niet is
ingepland, dient u zelf contact op te nemen met Evelina Vorontsova.
2. Betaling. Het bedrag wordt bij vooruitbetaling voldaan per maand of per kwartaal.
●
●

Betaling per maand: het lesgeld dient 5 dagen voor aanvang van de maand contant overhandigd te
worden.
Betaling per kwartaal: het lesgeld dient 5 dagen voor aanvang van het kwartaal contant
overhandigd te worden. In overleg kan het overgemaakt worden.

NB Betaling maandtarief kinderen: het lesjaar is 52 weken en bevat 38 lessen (reguliere schoolweken). Het
lesgeld voor 38 weken wordt gespreid betaald over 12 maanden (zie het maandtarief). Dit betekent dat u
ook tijdens de vakanties het verschuldigde lesgeld doorbetaalt.
3. Afzegging les. Wanneer u minstens 72 uur van tevoren een les afzegt, kan deze in overleg worden
ingehaald. Wanneer u minder dan 72 uur van tevoren een les afzegt is lesgeld verschuldigd, ongeacht
de reden. De enige uitzondering betreft het overlijden van een familielid of zeer goede bekende.
4. Afwezigheid docent. Bij afwezigheid van Evelina Vorontsova wegens muzikale verplichtingen elders wordt
de afspraak in overleg verzet. Als er geen andere datum mogelijk is binnen de periode: het lesgeld wordt
terugbetaald.
5. Vakanties. Ik vraag u vriendelijk om minstens een maand voor een vakantie de afwezigheid per whatsapp
of persoonlijk door te geven.
6. Opzegging overeenkomst. De lesovereenkomst loopt af bij opzegging; dit dient uiterlijk 1 maand van
tevoren schriftelijk te geschieden: via whatsapp, mail of persoonlijk, voor de 1ste dag van de laatste
lesmaand. U bent lesgeld verschuldigd tot het einde van de lesovereenkomst en heeft dientengevolge ook
recht op les tot het einde van de lesovereenkomst.

Hierbij verklaren beide partijen akkoord te gaan met de lesovereenkomst en de huisregels.
Amsterdam, d.d.
Handtekening docent

Handtekening leerling

PIANOSCHOOL VORONTSOVA
www.pianoles-amsterdam.com
KVK 34382467

