
 LESOVEREENKOMST 2022 - 2023 



De muziekles wordt gegeven in het schoolseizoen. Dit zijn 40 prive-lessen van 30 minuten per 
jaar, tenzij anders afgesproken. ( met uitzondering voor de groepslessen, om-de-week-les en 
duolessen ) 


Tijdens de schoolvakanties die gelden voor het basisonderwijs in de regio midden Nederland 
wordt er geen les gegeven. 


Voor privé les betaalt u totaal € 955,00 per jaar ( ex btw voor onder de 21 jaar) Voor wekelijks 30 
min les.  Wij bieden de mogelijkheid om dit in 12 maandelijkse termijnen van € 79,60 betalen. De 
maandtermijn wordt elke maand ( rond de 27e ) middels een automatische incasso van uw 
rekening afgeschreven. Ook in de zomervakantie gaat de incasso gewoon door.

Bij tijdig opzeggen worden de resterende afschrijvingen stopgezet, we hanteren 1 maand 
opzegtermijn. 


Voor muziekles boven de 21 jaar zijn wij verplicht om  21% btw in rekening brengen. 


Eventueel kunt u ook kiezen voor een 10 lessen kaart a 280 euro.

Bij een 10 lessen kaart is er geen recht op een vaste dag of tijdstip voor de muziekles en dient 
men steeds een nieuwe afspraak te plannen met de docent. Als er een afspraak gepland staat is 
annuleren 24 uur voor aanvang verplicht, anders wordt het als les gerekend.


Bij stornering van de incasso en/of herinnering voor betaling, brengen we 5,- administratiekosten 
in rekening. 


Afmelden ( 24 uur voor aanvang van de les ) kan via info@muziekschoolleersum.nl of met een 
berichtje naar 0634735421, we bieden dan een alternatief aan voor de geplande les in dezelfde 
week of hooguit de week erop indien beschikbaar in het rooster van je docent. Inhalen blijft een 
coulance, geen regel en lessen opsparen is niet mogelijk. 


Bij ziekte van docent of cursist betaalt u ten hoogste 4 lessen door. Daarna worden de lessen in 
overleg ingehaald of verrekend. Deze lessen zijn niet overdraagbaar naar andere personen.

Vervallen of vergeten lessen door de cursist, kunnen niet worden ingehaald. Uitgevallen lessen 
van de docent, anders dan door ziekte ( langer dan 4 weken), worden wel ingehaald of verrekend.


Als u voor een half jaar of een jaar ineens betaalt, dan verplicht u zich om deze lessen te volgen 
tot het einde van de periode waarvoor lesgeld is betaalt. U kunt geen aanspraak maken op 
restitutie van het lesgeld. 


Er is een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen dient voor het einde van de maand te worden 
gedaan.


Als u geen lessen meer wenst te volgen in het nieuwe seizoen, dient u uiterlijk vóór 1 juni dit jaar 
schriftelijk op te zeggen. U kunt alleen schriftelijk opzeggen via email aan 
info@muziekschoolleersum.nl  ( Dus niet via de docent! )


Prijswijzigingen worden 1 maand na aankondiging doorgevoerd.


Voorjaarsvakantie: Regio midden en noord: 26 februari t/m 6 maart 2022 
Meivakantie: Heel Nederland: 30 april t/m 8 mei 2022 
Zomervakantie: Regio midden: 9 juli t/m 21 augustus 2022 
Herfstvakantie : Regio midden: 22 oktober t/m 30 oktober 2022 
Kerstvakantie: Regio midden :  24 december t/m 8 januari 2023 
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Gegevens van leerling en/of ouder worden bewaard en bij inschrijving kom je automatisch op de 
maillijst voor de nieuwsbrief. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven en blijven in 
het beheer van de Muziekschool Leersum.


Via de nieuwsbrief wordt je op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes en activiteiten.


Bij inschrijving ga je akkoord met al het bovenstaande.


We wensen je veel muzikaal plezier toe in het komende seizoen! 

Vriendelijke groet,


Jeanine Roos


Muziekschool Leersum

Hoflaan 35 

3956 ED Leersum



	LESOVEREENKOMST 2022 - 2023

