LESOVEREENKOMST
PERSOONSGEGEVENS

Naam
:………………………………………….. m/v
Adres
:………..………………………………..
P.C.
:…………………………………………..
Woonplaats:……………………………………...

Tel (privé): ………………………….………….
Tel (mobiel):…………………………………….
E-mail:……………………………………………..
Geb.datum:……………………………………..

IBAN nummer: NL...........................……........…….

HUURGITAAR
Huurgitaar type

: ¾ klassiekgitaar 4/4 klassiekgitaar elektrisch gitaar ukelele
(omcirkel wat van toepassing is)

Begin d.d. verhuur :....................................

VOORWAARDEN
ALGEMEEN
De lessen worden aangegaan voor minimaal 1 maand.
Indien de leerling de les afzegt, wegens ziekte of andere redenen, worden deze wel in rekening gebracht.
Inhalen van deze lessen is hierbij niet mogelijk.
Wanneer de docent echter afwezig is door ziekte of andere redenen, dan worden deze lessen
waargenomen door een andere docent, ingehaald of terugbetaald.
De aanschaf van instrumenten en bladmuziek zijn voor rekening van de leerling.
Lessen dienen uitsluitend schriftelijk te worden opgezegd. (gericht aan de administratie)
De opzegtermijn bedraagt één maand.
Bij opzegging van de lessen wordt eventueel teveel betaald lesgeld gecrediteerd
VAKANTIES
De vakanties lopen synchroon met de in dat jaar geldende basisschoolvakanties en feestdagen.
Over de vakanties wordt geen lesgeld berekend, dit geldt niet voor huurgitaren.
BETALINGEN
De betaling van lesgeld, gaat uitsluitend per giro.
Het lesgeld en de huur van lesgitaren wordt per 2 maanden vooruit betaald.
Betalingen moeten worden gestort op IBAN no : NL03 INGB 0007 7470 65
t.n.v. Gitaarschool Vlaardingen onder vermelding van naam leerling en factuurnummer.

-

Mocht het door u verschuldigde lesgeld na twee herinneringen nog steeds uitblijven, dan
zijn wij gemachtigd om het openstaande saldo per eenmalige incasso af te schrijven.
Lestarieven zijn onder voorbehoud. Gitaarschool Vlaardingen V.O.F. behoudt zich het recht te allen tijde
de tarieven te wijzigen.
HUURGITAAR
Bij schade aan de gitaar, gemaakt door huurder, is de huurder aansprakelijk en zal de hieruit
voortvloeiende kosten betalen. Normaal onderhoud en vervanging van onderdelen zijn voor kosten van
Gitaarschool Vlaardingen.

Ondergetekende gaat akkoord met de bovengenoemde voorwaarden (wijzigingen
voorbehouden). Aldus overeengekomen op datum….....................

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

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

Adm. Gitaarschool Vld.
Naam.........................

Administratie
Aristide Briandring 90
3137 DB Vlaardingen(Holy)

Leerling Gitaarschool Vld.
Naam:………………………………

Tel
: 010-2342630
Mobiel : 06-23550881

Verkoop artikelen
- Boek
- snaren
- voetenbankje

IBAN :NL03 INGB 0007 7470 65
BTW no. : 819872349B01
K.v.K. no.: 24442672

www.gitaarschool.nl
info@gitaarschool.nl

