
M U Z I E K S C H O O L

Lesovereenkomst

Gegevens cursist

Voorletters en naam:       Roepnaam:

Geboortedatum:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoon:     E-mail:

Gegevens Muziekopmaat

Naam docent:      Telefoon Muziekopmaat: 024 - 377 9658

Start cursus:

Aantal lessen:

Naam cursus:

Algemene bepalingen

De overeenkomst gaat in op:

Het lesgeld bedraagt E

Ondergetekende verklaart hierbij het verschuldigde lesgeld binnen twee weken (14 dagen)

over te maken op rekeningnummer 

Iban NL43 TRIO 0197 6859 43 ten name van Muziekschool ‘Muziekopmaat’.

Vermeld hierbij uw naam en de naam van de cursus die u gaat volgen.

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de gehele tekst van deze overeenkomst, 

inclusief de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld op de achterzijde.

Plaats:       Datum:

Handtekening ouder/verzorger/cursist   Handtekening Muziekopmaat



M U Z I E K S C H O O L

Algemene voorwaarden

1.  Inschrijving geschiedt door middel van een inschrijfformulier. Dit krijgt u bij 

de eerste les aangeboden, of u kunt het opvragen bij de school.

2.  Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de 

algemene voorwaarden.

3.  Lesgelden: betaling geschiedt door een machtiging van een termijn, tenzij 

anders is afgesproken.

4.  Opzegging: tussentijdse opzegging voor een jaarcursus is alleen mogelijk 

voor de kerstvakantie. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De cursist 

betaalt de helft van het jaargeld. De lessen stoppen dan na de kerstvakantie.

5.  Opzeggen van een cursus voor volwassenen tussentijds kan alleen in 

verband met een duidelijke overmacht. In onderling overleg wordt er een 

vorm voor gevonden. U blijft lesgeld verschuldigd tot het moment van 

stoppen.

6.  Vermindering lesgeld: als aan het eind van een jaarcursus blijkt, dat er meer 

dan vier lessen zijn uitgevallen door ziekte of andersoortige verhindering 

van de docent, kunt u restitutie van het lesgeld aanvragen. Een andere 

mogelijkheid is, dat de docent de mogelijkheid biedt om de lessen in te 

halen.

7.  Muziekschool ‘Muziekopmaat’ stelt zich niet aansprakelijk voor verlies 

en/of beschadiging van spullen.


