Les-overeenkomst vioolles Wilma Thalen

Betreft: Afspraken vioolles
Leuk dat je je aangemeld hebt om bij mij vioollessen te volgen.
Ik vat hieronder even kort de door ons gemaakte afspraken samen:
Naam Leerling:
.................………….. [naam]
Geboortedatum:
....................……….. [geboortedatum]
Ouder (indien van toepassing): ...................………... [naam]
.................………..... [adres]
..................………....
................………...... [telefoonnummer]
Locatie lessen:
Leusden
Zeist
Soest
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Cursusjaar:
Aantal lesuren:
1 lesuur (= 40 minuten) per week
Lesdagen en tijden:
maandag/vrijdag (Leusden)
dinsdag (Zeist)
Geen lessen:
- Gedurende alle vakantieperiodes zoals door het ministerie van OCW
vastgesteld/geadviseerd wordt voor de regio Midden;
- op alle overige feestdagen;.
Kosten cursusjaar:
€ 1.045,00 voor 38 lessen/€ 617,50 voor 19 lessen. Voornoemde
prijzen zijn inclusief BTW voor leerlingen onder de leeftijd van 21 jaar
en exclusief 21% BTW bij de leeftijd boven 21 jaar. Voor lessen in
Zeist en Leusden wordt voornoemd bedrag vermeerderd met een
eenmalige huurbijdrage van € 30,00.
Betaling:
Bovengenoemd (totaal)bedrag zal binnen 30 dagen na verzending
van de
lesgeldnota in zijn geheel worden overgemaakt op rekeningnummer:
.......................……………... t.n.v. Wilma Thalen onder vermelding van
...................………………...
Ik hoop dat het bovenstaande onze afspraken juist weergeeft. Als dat het geval is, zou ik je willen
vragen deze brief voor akkoord te ondertekenen en één exemplaar aan mij te geven.
Voor de volledigheid wijs ik je er op dat op deze les-overeenkomst mijn algemene voorwaarden van
toepassing zijn zoals afgedrukt op de achterzijde van deze brief.
Met vriendelijke groet,
Soest, ....................[datum]

Voor accoord:
Soest, ....................... [datum]

_____________________
Wilma Thalen
Vioollerares

____________________
[Naam leerling / naam ouder]

Algemene Voorwaarden

Viooldocente Wilma Thalen in Soest
Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch via +31(0)6 26742691 of via email: info@wilmathalen.nl
Plaatsing
Wilma Thalen behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van een aanmelding al dan niet over te
gaan tot plaatsing van een leerling. Een plaatsing is definitief zodra Wilma Thalen de aan de leerling
verstrekte les-overeenkomst voor akkoord ondertekend retour ontvangen heeft.
Aangaan les-overeenkomst
Indien er besloten wordt dat een leerling en Wilma Thalen een les-overeenkomst aangaan, wordt de
afspraken schriftelijk vastgelegd in een les-overeenkomst.
In de les-overeenkomst wordt vermeld:
- naam van de leerling en leeftijd;
- locatie lessen;
- cursusjaar;
- aantal lesuren per week;
- vaste week-dagen en uren waarop de les gegeven wordt;
- opgave van dagen / (vakantie)weken waarin geen lessen gegeven worden;
- kosten voor het cursusjaar.
Duur van de les-overeenkomst
De les-overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één cursus jaar.
Een cursusjaar loopt van begin van het schooljaar tot en met de aanvang van de zomervakantie
daaropvolgend (alle vakantieperiodes zoals door het ministerie van OCW vastgesteld/geadviseerd
wordt voor de regio Midden) Er zijn 38 lessen per cursusjaar.
Na afloop van het betreffende cursusjaar eindigt de les-overeenkomst automatisch.
Indien na afloop van het cursusjaar de leerling en Wilma Thalen besluiten om het daaropvolgende jaar
de lessen voort te zetten, zullen partijen opnieuw schriftelijke een les-overeenkomst aangaan.
Tussentijdse aanvang
Indien een leerling zich tijdens een lopend cursusjaar aanmeldt en er is een mogelijkheid tot
tussentijdse plaatsing, zullen partijen op de situatie toegespitste afspraken maken over onder meer de
kosten voor het resterende deel van het cursusjaar.
Tussentijdse beëindiging
Tussentijdse beëindiging door de leerling is de gedurende het cursusjaar niet mogelijk.
Verzuim van lessen en ziekte
Indien een leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les of lessen, is ongeacht de reden van
verzuim wel gewoon lesgeld verschuldigd. Verzuimde lessen worden niet ingehaald.
Bij langdurige ziekte van de leerling is na de 4 e (vanwege ziekte) gemiste les, geen lesgeld
verschuldigd zolang de ziekte daarna voortduurt. Lesgeld is in dat geval weer verschuldigd vanaf
hervatting van de lessen.
Verhindering Wilma Thalen
Wilma Thalen zal indien zij zelf verhindert is, zoveel mogelijk proberen de daardoor uitgevallen lessen
op een ander tijdstip in te halen of een vervanger in te schakelen, maar kan hier geen garantie voor
geven. Lessen die wegens verhindering van de Wilma Thalen uiteindelijk niet worden gegeven, komen
te vervallen zonder een recht van restitutie. Indien echter in één cursusjaar meer dan 10% van de
lessen als gevolg van verhindering van Wilma Thalen komen te vervallen en zij ook geen vervanger
heeft kunnen regelen, ontstaat recht op een naar rato vermindering/restitutie van lesgeld. Restitutie
wordt in dat geval verleend na afloop van het cursusjaar.
Kosten
De kosten voor het cursusjaar zien uitsluitend op het ontvangen van les. Alle overige kosten (zoals
instrument en toebehoren, lesmaterialen, bladmuziek etc.) zijn voor rekening van de leerling.

Betaling
De lesgeldnota’s worden begin september bij aanvang van het betreffende cursusjaar verzonden. De
nota dient binnen een maand na dagtekening te zijn voldaan.
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