
Lesovereenkomst 

Docente Carmen Eberz en ondergetekende (ouder van de leerling) gaan een lesovereenkomst aan voor 
het volgen van vioollessen onder de volgende voorwaarden:

1. De lessen worden wekelijks gegeven, uitgezonderd de basisschoolvakanties. De vakanties en vrije 
dagen staan op de website www.carmeneberz.nl 
Twee weken voor de zomervakantie stoppen de reguliere lessen. In deze weken kunnen eventueel door
ziekte uitgevallen lessen worden ingehaald (zie punt 4) en oudergesprekken worden gehouden.

2. Het lesgeld wordt halfjaarlijks vooruitbetaald. Hiervoor krijgen de leerlingen twee keer per jaar een 
factuur. Eventueel kan het ook in maandelijkse termijnen betaald worden, via een automatische 
overschrijving. De tarieven staan op de website www.carmeneberz.nl en worden elk jaar aangepast.

3. De inschrijving geldt voor een half jaar. Opzeggen kan mondeling of schriftelijk vóór de 
kerstvakantie of 4 weken voor de zomervakantie, anders wordt de overeenkomst automatisch 
verlengd. Bij opzegging voor de kerstvakantie worden de lessen beëindigd na de helft van het aantal te
geven lessen dat schooljaar.
Bij verhuizing van de leerling of bij langdurige ziekte van de leerling (meer dan 3 weken) kunnen de 
lessen tussentijds beëindigd worden.

4. Bij ziekte van de docent worden de lessen niet ingehaald. Als er echter in een schooljaar méér dan 
twee lessen zijn uitgevallen door ziekte kunnen deze lessen in de laatste twee weken voor de 
zomervakantie worden ingehaald. Voor eventueel niet-ingehaalde lessen (boven het aantal van twee) 
wordt een evenredig gedeelte van het lesgeld gerestitueerd.

5. In het geval de docent door andere werkzaamheden verhinderd is op de overeengekomen lesdag/ 
lestijd zal de les in goed overleg verzet kunnen worden.

6. Als een leerling verhinderd is, kan de les misschien verzet worden of geruild met een andere 
leerling. Als dat binnen de lesweek niet mogelijk is, vervalt de les. Niet gevolgde lessen kunnen niet 
worden opgespaard of op een later moment worden ingehaald.

7. Per schooljaar zijn er minimaal vier leerlingenuitvoeringen, waarvan één samenspel-uitvoering. 
Hiervoor wordt een bijdrage in de zaalhuur gevraagd van alle deelnemende leerlingen, om deze 
kostendekkend te maken.
Ook kunnen de leerlingen tegen een vergoeding gebruik maken van professionele pianobegeleiding.

8. Bijkomende kosten voor instrument, accessoires, lesmateriaal en pianobegeleiding zijn voor de 
leerling. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt:

……………………………………………..(plaats en datum)

……………………………(ouder van de leerling) ………………………………(Carmen Eberz)

Gegevens van de leerling

Naam: …………………………………………………….
Adres: …………………………………………………….
Postcode, woonplaats: …………………………………………………….
Telefoonnummers: …………………………………………………….
Geboortedatum: …………………………………………………….
Emailadres: …………………………………………………….

http://www.carmeneberz.nl/

