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Lescontract seizoen 2018/2019     
 
Gegevens cursist:     Gegevens ouder/voogd/verzorger: 

(indien de cursist nog geen 18 jaar oud is) 
 

Achternaam ……………………………………..   Achternaam …………………………………….. 
 
Voornaam ………………………………………..  Voornaam ……………………………………….. 
 
Geboortedatum ………………………………..       Geboortedatum ……………………………….. 
 
Adres ……………………………………………….  Adres ………………………………………………. 
 
Postcode ………………………………………….   Postcode …………………………………………. 
 
Woonplaats ……………………………………..   Woonplaats …………………………………….. 
 
Tel ………………………………………………......   Tel ………………………………………………...... 
 
E-mail ………………………..…………………….    E-mail ………………………..……………………. 
 
 
Gegevens van de gitaarfiets.nl 
 
Naam:  S. E. Nederlof 
Adres:  Bierstraat 243 
Postcode: 3011XA 
Woonplaats: Rotterdam  
Tel:   06 42681922 
E-mail:  info@degitaarfiets.nl 
Kvk:   67131611  

 
Gitaarles seizoen 2018/2019 
 

De cursist volgt gitaarles bij  ………………………..……………………. 
 

¨ Wekelijks les  Individueel 
¨ Wekelijks les   Duo les 
¨ Wekelijks les   Trio les  

 
¨ Om de 14 dagen  Individueel 
¨ Om de 14 dagen  Duo les 
¨ Om de 14 dagen  Trio les 
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Inschri jving 
 

¨ 1 Lespakket 
 

¨ 2 Lespakketten* 
 

¨ 4 Lespakketten* 
 

*bij inschrijving van 2 & 4 lespakketten geniet u van een korting op het lesgeld. 
 

Betalingswijze 
 
 

¨ Eenmalig per lespakket,  betaling via factuur 
 

Op naam van ………………………..…………………………………… 
 
 

¨ Eenmalig per half jaar / 2 lespakketten, betaling via factuur 
 

Op naam van ………………………..…………………………………… 
 

 
¨ In 2 termijnen per lespakket,  betaling via factuur 

 
Op naam van ………………………..…………………………………… 

 
1. Met het ondertekenen van dit formulier geeft de opdrachtgever toestemming een factuur te ontvangen voor het gekozen lespakket. 
2. Met het ondertekenen van dit formulier gaat de opdrachtgever akkoord met blad 1/2/3/4 van het lescontract 2017/2018 welke ook de algemene 
voorwaarden bevatten. 
3. Het lescontract is geldig tot wederopzegging, zonder opzegging lopen de lessen door. 
 
 

Datum ………………………..   Plaats ………………………..……………………… 
 
 
Handtekening ………………………..…………………………………… 
 

Stuur een ondertekend exemplaar als PDF naar info@degitaarfiets.nl of postadres t.a.v. S E Nederlof, Bierstraat 243, 3011XA Rotterdam 
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Tarieven 
 
Wij werken met pakketten van 10 lessen wekelijks of 5 lessen om de week, deze vinden plaats in 
de volgende lesweken: 

    Periode 1: 3 sep t/m 18 nov (herfstvak. 22 t/m 28 okt) 
    Periode 2: 19 nov t/m 10 feb (kerstvak. 22 dec t/m 06 jan) 
    Periode 3: 11 feb t/m 28 apr (voorjaarsvak. 25 feb t/m 03mrt | meivak. 29 apr t/m 05 mei) 
    Periode 4: 6 mei t/m 14 juli 
 
 

 
1  Lespakket,  al  vanaf €23,- per les 

§ 10 lessen wekelijks of 5 lessen om de week 
§ Eén les duurt 40 minuten 
§ Opzeggen na iedere periode  
§ Het volgen van een korte cursus gedurende 1 lespakket mogelijk 

 
 

                      Lespakket 
 
     Tarief per lespakket 

 
          *vanaf 21 jaar 

10 lessen wekelijks €330,- €399,30 
5 lessen om de week €175,- €211,75 
10 duo lessen wekelijks €230,- €278,30 
5 duo lessen om de week €117.- €141,57 
10 trio lessen wekelijks €200.- €242,- 
5 trio lessen om de week €102,50 €124,03 
 
 
 
 
2 Lespakketten, al  vanaf €22,80 per les 

§ 20 lessen wekelijks of 10 lessen om de week 
§ Eén les duurt 40 minuten 
§ Opzeggen mogelijk na 2 lespakketten 
§ Tarief per lespakket 

 
 
                      Lespakket 

 
     Tarief per lespakket 

 
          *vanaf 21 jaar 

20 lessen wekelijks €328,- €387,20 
10 lessen om de week €173,- €209,33 
20 duo lessen wekelijks €228,- €275,88 
10 duo lessen om de week €115.- €139,15 
20 trio lessen wekelijks €198.- €239,58 
10 trio lessen om de week €100,50 €121,61 
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4 Lespakketten, al  vanaf €22,20,- per les 

§ 40 lessen wekelijks of 20 lessen om de week 
§ Eén les duurt 40 minuten 
§ Opzeggen mogelijk na 4 lespakketten 
§ Tarief per lespakket 

 
 
                      Lespakket 

 
     Tarief per lespakket 

 
          *vanaf 21 jaar 

40 lessen wekelijks €324,- €392,04 
20 lessen om de week €169,- €204,49 
40 duo lessen wekelijks €224,- €271,04 
20 duo lessen om de week €111.- €134,31 
40 trio lessen wekelijks €196.- €237,16 
20 trio lessen om de week €98,50 €119,19 
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Algemene Voorwaarden 
 
Aanmelding 

§ Aanmelding vindt plaats door het volledig invullen en ondertekenen van het 
inschrijfformulier en deze als pdf te mailen naar de administratie, of op te sturen naar 
ons postbus adres. 

 
Betaling 

§ De betaling verloopt via factuur en vindt plaats per lespakket, per 2 lespakketten of in 2 
termijnen per lespakket. 

§ Het lesgeld dient voor aanvang van de 1e les van de betreffende lesperiode betaald te zijn, 
om de lessen te kunnen starten. Deze datum zal vermeld staan op de factuur.  

 
Vakanties 

§ Wij hanteren schoolvakanties die gelijk zijn aan de vakanties bij u in de regio, deze zijn te 
vinden op onze website. Tijdens de vakanties zullen er geen lessen plaatsvinden en zullen 
er geen lessen in rekening gebracht worden. 

 
Ziekte,  uitval,  vervanging lessen 

§ Bij lesverzuim door ziekte of om welke reden dan ook blijft de lesgeldplichtige ons het 
lesgeld verschuldigd. 

§ Wij zijn niet verplicht door de leerling verzuimde lessen in te halen. 
§ Bij vroegtijdig doorgeven van verzuim (minimaal 5 werkdagen) door leerling kan de 

docent de les wellicht op een ander tijdstip plaats laten vinden. 
§ Restitutie van betaald lesgeld wordt door ons niet verleend. 
§ Bij verhindering van een docent zullen de lessen worden waargenomen door een 

vervangend docent, of zal er een inhaalles worden gepland op een later moment. 
 
Opzegging 

• Opzeggen dient schriftelijk te geschieden naar info@degitaarfiets.nl o.v.v. Opzegging, één 
volle kalender maand voor het einde van het lespakket naar keuze, met vermelding van 
de docent. 

• De betaling loopt na opzegging door tot het einde van het lespakket naar keuze. 
 
Privacy 

§ Ter promotie zijn wij bevoegd video/foto materiaal van een lessituatie te verspreiden via 
onze website en social media. Hier zal eerst toestemming voor gevraagd worden bij de 
desbetreffende.  


