
GITAARSTUDIO STADSKANAAL
Inschrijfformulier cursus gitaar, schooljaar 2014 - 2015
 
Voor- en achternaam leerling:_______________________________________________________ m/v 
 
Adres:_________________________________________________________________________ 
 
Postcode/woonplaats:_____________________________________________________________   
 
Geboortedatum:____________________                  Email:_____________________________
 
Telefoon: _________________________    Mobiel:____________________________
 
 
Betalingsplichtige (indien anders dan leerling):
 
Naam en voorletters:______________________________________________________________ 
 
Postcode/woonplaats:_____________________________________________________________ 
 
E-mail:_________________________________________________________________________ 
 
Telefoon:_______________________________________________________________________
 
Wijze van betalen 1:

O Pakket 1: individueel  wekelijks 20 min   O 1 termijn  O 2 termijnen O 3 termijnen
O Pakket 2: individueel  wekelijks 30 min  O 1 termijn  O 2 termijnen O 3 termijnen
O Pakket 3: duoles         wekelijks 30 min 2  O 1 termijn  O 2 termijnen O 3 termijnen
O Pakket 4: individueel 2 wekelijks 30 min O 1 termijn  O 2 termijnen O 3 termijnen
O Strippenkaart 

Ondergetekende gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden bij de lesovereenkomst 

Datum:        Plaats:    Handtekening: 
 

 
 ______________________    ______________________ ____________________________
 

1 zie pagina 3: overzicht pakketten.

2 indien voldoende aanmeldingen en mogelijkheden voor het vormen van groepen (leeftijd en niveau)



Algemene Voorwaarden bij de lesovereenkomst 

Muzieklessen en inschrijving

1. Een schooljaar bestaat uit 37 lessen, uitgaande van wekelijkse lessen. In geval van tweewekelijkse les 
gaat het om 18 lessen.

2. Tijdens de schoolvakanties van het basisonderwijs en op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven 
tenzij het inhaallessen betreft. Kijk voor actuele schoolvakanties op www.gitaarstudiostadskanaal.nl

3. Aanmelding voor de lessen kan gedurende het gehele lesjaar. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden 
ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met deze 
algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te 
worden doorgegeven aan de docent.

4. Door invulling en ondertekening van de lesovereenkomst wordt voor bepaalde tijd een verbintenis 
aangegaan tot lesgeven en les nemen waarbij de muziekdocent en de leerling(e)/betalingsplichtige zijn 
betrokken. 

5. De lestijden en lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld.
6. Bij ziekte of afwezigheid van de docent komt de les te vervallen. Indien wegens ziekte of afwezigheid van 

de docent meer dan drie lessen in een schooljaar uitvallen en er geen mogelijkheid is deze lessen in te 
halen, zal creditering van de meer dan drie niet gegeven lessen (in geval van wekelijks les) plaatsvinden, 
in geval van tweewekelijkse lessen wordt er restitutie verleend na meer dan twee verzuimde lessen. 

7. Als een les geen doorgang kan vinden door verzuim van de leerling(e) bestaat er geen recht op inhalen of 
vergoeding.

 
Lesgeldplicht 
Het lesgeld is verschuldigd: 
1. Voor een leerling die meerderjarig is: door de leerling zelf 
2. Voor een leerling die minderjarig is: door de ouders of verzorgers 
3. Voor een leerling die onder voogdij staat: degene die de voogdij uitoefent. 
 
Lesgelden 
1. De tarieven zijn gebaseerd op een lesovereenkomst van het seizoen 2014-2015
2. Er kan vooraf in een, twee, of drie termijnen betaald worden. De tweewekelijkse lessen kunnen slechts in 

één of twee termijnen betaald worden. De strippenkaart dient van tevoren in één keer betaald te worden. 
3. Bij niet tijdige betaling van het lesgeld ontvangt de lesgeldplichtige éénmalig een schriftelijke herinnering. 

Bij een volgende herinnering wordt er €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
4. Bij nalatigheid in de betaling verliest de leerling het recht op deelnemen aan de lessen en blijft 

betalingsplichtig tot drie maanden na het stopzetten van de lessen. 
 
Opzegging/beëindiging overeenkomst 
1. De lesovereenkomst geldt voor het seizoen 2014-2015
2. In het geval u na het verstrijken van de overeengekomen periode de lessen wenst voort te zetten, dient 

een nieuwe overeenkomst voor het daaropvolgende schooljaar getekend te worden. 
3. Voor tussentijdse ontbinding van de overeenkomst geldt een opzegtermijn van drie maanden. 

Uitzonderingen hierop zijn: 
a. Ziekte van de leerling langer dan zes weken (medische verklaring van arts en/of ziekenhuis is vereist). 
b. Overlijden van de leerling 
c. Verhuizing van de leerling naar een andere gemeente buiten een leslocatie. 

Instrument, Lesmaterialen/leermiddelen
Tenzij anders wordt afgesproken dient de leerling zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een eigen 
instrument. De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling. De docent 
draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van 
de leerling tijdens de lessen of tijdens het komen naar of verlaten van de lessen.
  
Lesplaats 
De gitaarlessen vinden plaats in Stadskanaal.

http://www.gitaarstudiostadskanaal.nl
http://www.gitaarstudiostadskanaal.nl


lesgeld jonger dan 21 jaar
pakket 1 termijn 2 termijnen 3 termijnen

1. individueel wekelijks 20 min € 450,00 in 2 termijnen van 
€ 225,00

in 3 termijnen van 
€ 150,00

2. individueel wekelijks 30 min € 675,00 in 2 termijnen van 
€ 337,50

in 3 termijnen van 
€ 225,00

3. duoles wekelijks 30 min € 400,00 in 2 termijnen van 
€ 200,00

in 2 termijnen van 
€ 150,00
en 1 termijn van    
€ 100,00

4. individueel tweewekelijks 30 
min

€ 350,00 in 2 termijnen van 
€ 175,00

in 2 termijnen van 
€ 125,00
en 1 termijn van
€ 100,00

5. strippenkaart € 225,00 nvt nvt

lesgeld ouder dan 21 jaar3

pakket 1 termijn 2 termijnen 3 termijnen

1. individueel wekelijks 20 min € 550,00 in 2 termijnen van 
€ 275,00

in 2 termijnen van 
€ 200,00
en 1 termijn van
€ 150,00

2. individueel wekelijks 30 min € 815,00 1e € 400,00
2e € 415,00

in 2 termijnen van 
€ 275,00
en 1 termijn van 
€ 265,00

3. duoles wekelijks 30 min € 480,00 in 2 termijnen van 
€ 240,00

in 3 termijnen van 
€ 160,00

4. individueel tweewekelijks 30 
min

€ 425,00 1e € 200,00
2e € 225,00

in 2 termijnen van 
€ 150,00
en 1 termijn van  
€ 125,00

5. strippenkaart € 275,00 nvt nvt

3 Voor leerlingen ouder dan 21 jaar geldt een BTW‐tarief van 21%.


