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INSCHRIJFFORMULIER PIANO/KEYBOARDLES 

 
Naam leerling:  ______________________________________ 
 
Adres:    ______________________________________ 
 
Postcode/woonplaats: ______________________________________ 
 
Geboortedatum:   ______________________________________ 
 
Telefoon:   ______________________________________ 
 
Mobiel:    ______________________________________ 
 
E-mailadres:    ______________________________________ 
 
Naam ouder/verzorger:  ______________________________________ (bij minderjarige leerlingen) 
 
 
Schrijft in voor: pianolessen  /  keyboardlessen (doorhalen wat niet van toepassing is)     
       
Lesduur: 30 minuten  /  45 minuten per week (doorhalen wat niet van toepassing is)   
 
Ingangsdatum van de lessen (bij tussentijdse inschrijving): _____________________________ 
 
Gewenste wijze van betaling: gehele bedrag ineens / 2 termijnen / 10 termijnen 
 
Het lesjaar volgt het schooljaar, aantal lessen per jaar: 38  
 
Partijen verklaren hierdoor met elkaar een overeenkomst te hebben gesloten conform de 
bijgaande bepalingen. 
 
 
 
Plaats en datum:      Plaats en datum: 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
 
Handtekening leerling/ouder/verzorger:   Handtekening docent: 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
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VOORWAARDEN 
 
Artikel 1: Inschrijving en opzegging 
 
1. Inschrijving geschiedt door middel van het inschrijfformulier. 
 
2.  Minderjarigen dienen ingeschreven te worden door één van hun ouders/verzorgers. 
 
3.  Tussentijds inschrijven gedurende het schooljaar is mogelijk. Het lesgeld wordt dan 

berekend op basis van het resterende aantal lessen in dat schooljaar. 
 
4.  De inschrijving loopt tot en met het einde van het schooljaar. Als er sprake is van bijzondere 

omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte) kan hiervan afgeweken 
worden. 

 
5.  De inschrijving wordt stilzwijgend verlengd tenzij de lessen uiterlijk één maand vóór het 

einde van het schooljaar opgezegd worden. 
 
 
 
Artikel 2: Betaling 
 
1. Het lesgeld wordt berekend over 38 lessen. Bij tussentijdse inschrijving wordt het lesgeld 

berekend over het resterende aantal lessen in dat schooljaar. 

 
2. Het lesgeld wordt berekend op basis van de tarieven die op de website vermeld zijn. 

Betaling kan geschieden ineens, in 2 termijnen of 10 termijnen (aan te geven op het 
inschrijfformulier) 

 
 
Artikel 3: Lesverzuim  
 
1.  Als de leerling verhinderd is, komt in principe de geplande les te vervallen.  
 
2. Als de docent door ziekte of bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bruiloft of 

begrafenis) verhinderd is, dan wordt deze les ingehaald.  
 
3. Bij langdurige ziekte van de docent kan worden overgegaan tot restitutie van het 

lesgeld over de niet gegeven lessen. 
 


