
 
 
 

L E S O V E R E E N K O M S T 
 

betreffende het geven van muziekonderwijs 
 

(dit is een voorbeeldcontract, cursief en tussen haakjes is weergegeven hetgeen op 
betreffende plaats wordt ingevuld) 

 
De ondergetekenden: 
 
 1. De heer H.G. Kamp, 
 Jacob Catsstraat 34 
 8265 XX Kampen, 
 docent 
 
en 
 
 2. De heer / mevrouw (naam leerling of ouder/verzorger) 
 (adres leerling of ouder/verzorger) 
 (postcode en woonplaats leerling of ouder/verzorger) 
 leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger indien leerling minderjarig is 
 
verklaren een overeenkomst te zijn aangegaan betreffende het geven van 
(piano/orgel/koordirectie/muziektheorie)les ten behoeve van: 
(naam en geboortejaar leerling) 
 
De leerling ontvangt een half uur les per (week of twee weken) voor het bedrag van (bedrag in 
euro’s) per maand. 
 
Op deze overeenkomst zijn de lesbepalingen van toepassing welke aan deze overeenkomst zijn 
gehecht. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren partijen kennis te hebben 
genomen van de lesbepalingen en met de inhoud ervan akkoord te gaan. 
 
De lesovereenkomst gaat in per (datum). 
 
 
Plaats: Kampen 
 
Datum: (datum ondertekening) 
 
 
Handtekening leerling of    Handtekening docent: 
één der ouders of voogd 
(bij een minderjarige leerling): 
 
 
 
 
 
 
Naam............................................................  H. G. Kamp 



 
 

 
Bepalingen behorende bij de lesovereenkomst met Herman Kamp 

muziekpraktijk 

 
Artikel 1 

 
De lesovereenkomst gaat in op de datum vermeld op de overeenkomst en duurt tot het einde van de 
maand waarin de overeenkomst opgezegd wordt. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. 

 
Artikel 2 

 
De vakantieperioden worden geregeld overeenkomstig die van het basisonderwijs in Kampen. 

 
Artikel 3 

 
Betaling van de lessen geschiedt vóór de tiende van betreffende maand. Het maandbedrag is 
verschuldigd voor iedere kalendermaand zolang de overeenkomst van kracht is, ook voor 
vakantiemaanden. 
Bij aanpassing van het lestarief zal de docent dit minimaal drie maanden van tevoren schriftelijk 
meedelen aan de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger. Met inwerkingtreding van de 
tariefsaanpassing vervallen de in de overeenkomst genoemde tarieven. 

 
Artikel 4 

 
Indien de docent een les verzuimt, zal hij pogen een vervangende les af te spreken. Indien dit niet lukt, 
zal de docent per verzuimde les een bedrag terugbetalen aan de leerling, per half uur gemiste les € 12, 
50. Bij aanpassing van het lestarief zullen deze bedragen eveneens worden aangepast, waarvan tegelijk 
met de tariefsaanpassingen schriftelijk melding wordt gedaan aan de leerling. De docent mag per 
kalenderjaar drie maal een les verzuimen zonder deze te hoeven terugbetalen. Indien er sprake is van 
een betalingsachterstand van de leerling is de docent gerechtigd zijn lessen te verzuimen zonder 
terugbetaling totdat de betalingsachterstand teniet is gedaan. De terugbetalingsregeling is niet van 
kracht wanneer er een vervangende les is afgesproken maar deze door de leerling wordt afgezegd of 
niet gevolgd. 

 
Artikel 5 

 
Indien de leerling geen gebruik maakt van een les, wordt geen lesgeld terugbetaald. Bij verzuim van de 
leerling wegens ziekte of zwangerschap behoeven alle volle maanden waarin geen les ontvangen is, niet 
te worden betaald. Ten aanzien van buitengewone omstandigheden van een leerling kan in overleg met 
de docent hetzelfde worden bepaald. 


