
Lesovereenkomst Cursusjaar 
2020/2021

Cursusjaar 
Het cursusjaar 2020/2021 loopt van 31 augustus 2020 tot 18 juli 2021. De schoolvakanties 
welke gehanteerd worden in regio Midden Nederland zijn ook van toepassing op dit 
betreffende cursusjaar. Binnen deze vakanties vinden er geen zanglessen plaats.  

Betaling lestarief 
De zangles duurt 45 minuten. Het is mogelijk om wekelijks of tweewekelijks op een vast 
tijdstip zangles te volgen of per les een nieuwe afspraak te maken. Het is mogelijk om voor 
vier geplande lessen vooruit te betalen, maar er kan ook per les worden betaald. De 
docente zal de leerling vooraf een factuur sturen met het totaalbedrag voor de geplande 
les/lessen. Deze factuur dient binnen veertien dagen te worden overgemaakt. 

Absentie leerling 
Na het maken van de lesafspraak is het mogelijk om uiterlijk 24 uur van te voren (voor de 
afgesproken zangles) de les af te zeggen of te verzetten zonder dat deze wordt 
doorberekend. Mocht de leerling zich toch later dan dat afmelden, dan wordt de les wel 
doorberekend en ontvangt de leerling hiervoor een factuur. De lessen beginnen en eindigen 
op de afgesproken tijd, ook als de leerling te laat is. Wanneer de leerling niet kan komen 
dan wordt het zeer op prijs gesteld om af te melden via mail of Whatsapp.  

Absentie docente 
Mocht de docente niet kunnen les geven (bijvoorbeeld bij ziekte) dan zal ze tijdig afbellen. 
Deze les zal dan verschoven worden naar de volgende keer. De reeks van de betaalde lessen 
schuift daarmee ook op. 

Lestarieven 

De tarieven voor 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% BTW. Onder de 21 jaar is vrijgesteld van BTW. 

________________________________________________ 
Aanmelden 
       Zangstudio Pauline  
Naam:       Pauline Scholten-Klever 
Straat:       Zonnedauw 32 
Woonplaats:      2408 LV Alphen aan den Rijn 
Telefoonnummer:     Tel: +31(0)645 74 82 60 
Geboortedatum:     zangstudiopauline@gmail.com 
Emailadres:      www.zangstudiopauline.nl 

Handtekening Leerling/Ouders/Verzorgers:  Plaats/datum:  
    

Bij ondertekening verklaart u akkoord te gaan met bovenstaande lesovereenkomst. Bij 
minderjarigen is handtekening ouders/verzorgers genoodzaakt.

Tot 21 jaar Vanaf 21 jaar

Zangles (privé), 45 minuten € 27,50 € 33,-

Proefles (privé), 30 minuten € 17,50 € 17,50


