Chiel Jan van Hofwegen
Musicus

Staringstraat 1
2951 XV Alblasserdam
06 36 35 52 27
chieljan@solcon.nl
www.chieljanvanhofwegen.nl

Contract
Ondergetekenden komen het volgende overeen met betrekking tot de periode
1 januari t/m 31 december ….
Gegevens leerling
Naam
:
Adres
:
Postcode, woonplaats
:
Geboortedatum
:
Aantal lessen, frequentie, prijs
Aantal te volgen lessen
Frequentie
Duur les
Prijs les
Prijs per jaar
Prijs per kwartaal

:
:
:
:
:
:

Vakanties
De vakanties vallen zoveel als mogelijk is gelijk met het vakantierooster van de
plaatselijke basisscholen. Onder voorbehoud van kleine verschillen tussen de
diverse basisscholen onderling in bijvoorbeeld de meivakantie, Pasen of Pinksteren.
Afspraken
1. De docent heeft het recht om een afgesproken les te verzetten of te annuleren,
mits het aantal afgesproken lessen in een jaar wordt gehaald. Mocht het aantal
afgesproken lessen in een jaar niet worden gehaald, dan worden de lessen die
niet gegeven zijn terugbetaald.
2. Een les die op dezelfde dag door de leerling wordt afgezegd moet worden
doorbetaald. Er wordt in dat geval geen vervangende les aangeboden.
3. Als de leerling wegens ziekte afzegt, wordt er altijd naar een vervangende
oplossing gezocht. Dus ook als de les wegens ziekte op dezelfde dag wordt
afgezegd. Deze oplossing kan een vervangende les zijn of teruggave van het geld
van de lessen die geannuleerd zijn.
4. Als de leerling de les vergeet, moet deze les worden doorbetaald.
5. Bij ziekte van de docent wordt er altijd naar een vervangende oplossing gezocht.
Deze oplossing kan een vervangende les zijn of teruggave van het geld van de
lessen die geannuleerd zijn.

Betaling
Het lesgeld wordt betaald per kwartaal en dient uiterlijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en
1 oktober op rekeningnummer NL94 KNAB 0503 8702 42 t.n.v. Chiel Jan van
Hofwegen musicus te worden overgemaakt. Ook is het mogelijk het lesgeld voor een
heel jaar te betalen. Bij een contract van 1 januari t/m 31 december moet deze
betaling uiterlijk op 31 januari van het betreffende jaar binnen zijn.
Bij een contract dat na 1 januari is gestart, dient de eerste betaling op de eerste
dag van de volgende maand van het kwartaal waarin is gestart binnen te zijn. De
volgende betalingen dienen uiterlijk op de eerste dag van het betreffende kwartaal te
worden overgemaakt. Bij vooruitbetaling voor het gehele resterende
kalenderjaar, dient de betaling uiterlijk op de laatste dag van de maand dat de lessen
zijn begonnen te worden overgemaakt.
Aldus overeengekomen en ondertekend
Docent

Leerling of ouders

Chiel Jan van Hofwegen

______________________________

Plaats
Alblasserdam

______________________________

Datum
______________________________

______________________________

Handtekening docent

Handtekening leerling of ouders

……………………………………………

……………………………………………

