
 

Zanglespraktijk Bernadette Dorhout – Vuursalamander 52 – 3824 VJ Amersfoort 
        

Lesvoorwaarden vanaf januari 2019 

De hoogte van het lesgeld wordt ieder jaar opnieuw bijgesteld. 

 

Lesprijzen volwassenen, prijzen inclusief 21% BTW  

 

Privéles 60 minuten 

2 lessen per maand € 45,- per les Betaling per maand vooruit 

10 lessenkaart tweewekelijks les € 440,- Betaling volledige bedrag vooruit 

10 lessenkaart wekelijks les € 410,- Betaling volledige bedrag vooruit 

 

Privéles 45 minuten 

2 lessen per maand € 37,50 p.les Betaling per maand vooruit 

10 lessenkaart tweewekelijks les € 360,- Betaling volledige bedrag vooruit 

10 lessenkaart wekelijks les € 350,- Betaling volledige bedrag vooruit 

 

Duoles 60 minuten 

2 lessen per maand € 50,- per les Betaling per maand vooruit 

 

Groepsles (3 tot 8 personen) 60 minuten 

2 à 4 lessen per maand € 60,- per les Betaling per maand vooruit 

 

Inschrijving  

Inschrijving vindt plaats door ondertekening van dit formulier.  Door inschrijving verklaart de 

aspirant-leerling akkoord te zijn gegaan met de onderliggende voorwaarden. 

 

Cursusjaar 

Het cursusjaar telt 36 weken. Er wordt uitgegaan van de schoolvakanties zoals die in de 

regio Midden-Nederland gelden. Het is uiteraard mogelijk tijdens de schoolvakanties lessen 

te volgen, na overleg met de docent. 

 

Bij verhindering of ziekte 

In geval van ziekte of verhindering de les graag 24 uur van tevoren telefonisch of via de 

mail/WhatsApp afmelden, anders is de docent genoodzaakt het lesgeld in rekening te 

brengen. Wanneer de leerling een les afzegt, wordt deze niet gerestitueerd. De les kan 



eventueel worden ingehaald, voor zover de agenda het toelaat, maar bij voorkeur binnen een 

week. Wanneer de docent een les afzegt, wordt deze gerestitueerd wanneer het niet lukt in 

te halen.   

 

Gratis les 

Elke leerling heeft recht op een gratis les bij het introduceren van een nieuwe leerling. Deze 

gratis les wordt verstrekt nadat de aspirant-leerling 5 lessen heeft afgenomen. 

 

Leerlingenuitvoeringen 

Jaarlijks worden er twee à drie leerlingenuitvoeringen georganiseerd. 

Deelname is niet verplicht. Kosten voor professionele pianobegeleiding en zaalhuur worden 

met elkaar gedeeld en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.  

 

Leslocaties: 

De lessen worden gegeven op bovenstaand adres en in het Eemklooster aan de Daam 

Fokkemalaan 22 te Amersfoort.  

 

Uitschrijving 

De lesovereenkomst is geldig tot opzegging van één van de partijen. Beëindiging dient per 

email te geschieden met inachtneming van een periode die minstens 2 kalendermaanden 

bevat; dit houdt in dat na de opzegging nog over die 2 maanden lesgeld verschuldigd is en 

dat de leerling recht heeft op de lessen in die 2 maanden. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lesovereenkomst tussen Bernadette Dorhout en  

 

Heer/Mevrouw        :        ……………………………… 

 

Adres             :      ………………………………. 

 

Postcode en woonplaats :       ………………………………… 

 

Tel. Nummer   :        ………………………………….. 

 

Emailadres    :        ………………………………………….. 



 

 

 

Partijen verklaren door ondertekening een overeenkomst te hebben gesloten in 

overeenstemming met de bepalingen zoals deze zijn genoemd in de voorwaarden. 

 

Plaats    :          ……………………………………………... 

 

Datum    :         ………………………………………… 

 

Handtekening   :         ……………………………………………………… 
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