
 ________________________________________________________________________________________________  
LESVOORWAARDEN  

A. MUZIEKLESSEN: 
1. De lesvorm is individueel met een duur van 30 minuten per les. 
2. Een schooljaar bestaat uit minimaal 37 en maximaal 40 lessen. 
3. De kosten voor de boeken die gebruikt worden zijn voor de rekening van de leerling. 
4. Als de leerling verhinderd is, is hij/zij verplicht om de desbetreffende leraar hiervan op de 

hoogte te stellen (minstens 24 uur van te voren).  
5. Als de leerlingen niet op tijd komen, dan zullen ze geen extra lestijd hiervoor krijgen. 
6. Inhaallessen worden niet gegeven tenzij de lesuitval wordt veroorzaakt door een verhindering 

van de docent. 
7. Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen van het basisonderwijs wordt er doorgaans 

geen les gegeven.  
  
 
B. ADMINISTRATIE 
B.1. INSCHRIJVING 
1. Door invulling en ondertekening van de lesvoorwaarden wordt voor onbepaalde tijd een 

verbintenis aangegaan tot lesgeven / lesnemen, waarbij enerzijds de docent en anderzijds de 
leerling(e) is betrokken.  

 
B.2. BETALING 1. De betaling van het lesgeld gebeurt via bankoverschrijving met vermelding van de lesmaand, de 

naam van de leerling(en) en het factuurnummer. 
2. Het rekeningnummer is NL48 ABNA 0490 7213 38 ten name van Synergy Creative Centre 

V.O.F. 
3. De betaling dient een week voor de lesmaand op de bovenstaande rekening te zijn ingeschreven. 
4. Het lesgeld wordt elke maand, c.q. 12 keer per jaar betaald. 
5. De kosten van de proefles  dient vooraf te worden betaald. 
6. Bij te late betaling wordt per herinnering een administratiekosten van € 5 in rekening 

gebracht. 
 
  
B.3. OPZEGGING EN EINDE LESOVEREENKOMST 1. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. 
2. Er geldt een opzegtermijn van twee lesmaanden. 
3. Gedurende de opzegtermijn is het normale lesgeld verschuldigd, ook als er geen lessen worden 

gevolgd.  
 
Ik verklaar hierbij dat ik akkoord ben met de bovenstaande voorwaarden. 
 
Plaats: ………………………    Datum: …………………………. 
 
Naam: ………………………     Handtekening: …………………. 
 

Synergy Creative Centre V.O.F. Dirk Costerplein 83 – 2624 TS – Delft, Nederland 
Tel.nr.: +31-(0)15-261 85 09 

KvK nr.: 27267033 
BTW nr.: NL813197156B01 

Bank: ABN/Amro NL48 ABNA 0490 7213 38 


