
                                                                                         

 
 
Lesovereenkomst 
 
De heer /mevrouw   ...........................................................                                                                                         
 
Adres        ...........................................................                                                                                                            
 
Postcode en woonplaats    ...........................................................                                                                                  
 
Telefoon          ...........................................................                                                                                                     
 
 
hierna te noemen contractant 1, 
 
handelend namens hem/haarzelf of (naam leerling(e) indien minderjarig: 
 
 
                                                                                                                                                             
en 
 
 
De heer  Ad Colen                                                                                                                                    
 
Adres:     egelantierstraat 32                                                                                                                                                
 
Postcode en woonplaats: 3551GD Utrecht                                                                                                                       
 
Telefoon: 030-2447546        
 
 
 
hierna te noemen contractant 2 
 
handelend namens hem 
 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  zie bijlage 
 
De voorwaarden van deze overeenkomst zijn overgenomen van een 
standaardlesovereenkomst van De Nederlandse ToonkunstenaarsBond 
 
Bijlage lesovereenkomst saxofoon en improvisatieschool Ede: 
 

Colensax 
egelantierstraat 32 3551GD Utrecht 

+31(0)30-244754  06-21838640 
          info@saxofoonles.org www.saxofoonles.org 

NL84INGB000 2921409 btw nr: 113821153-BOI  
 Kvk: 140531 zelfstandigheidsnr. DB93/1319 



1.                                                                                                                                                    
Contractant 2 zal aan contractant 1 ( of  aan de minderjarige leerling(e) namens wie 
contractant 1 handelt) wekelijks les geven in het volgende 
instrument:....................................... 
 
2.                                                                                                                                                    
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar met een 
opzegtermijn van 2 maanden 
 
3.                                                                                                                                                    
De lesprijs bedraagt €..45,- incl. btw per uur  of €23,-  per half uur. 
 
 
4. Het verschuldigde bedrag zal door contractant 1 bij vooruitbetaling om de 10/5 
lessen worden overgemaakt op girorekening: NL84INGB0002921409 t.n.v. Ad 
Colen of zal bij vooruitbetaling per kwartaal (10 lessen) contant worden 
afgerekend. In dit geval zal contractant 2 zorgdragen voor een kwitantie. 
 
5.                                                                                                                                                      
De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het muziekonderwijs in de plaats waar 
de lessen worden gegeven. 
 
6.                                                                                                                                                     
Indien de leerlinge(e) één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip 
verzuimt, blijft het lesgeld verschuldigd. Lessen inhalen is niet mogelijk. 
 
7.                                                                                                                                                    
Bij verzuim van de leerling(e) wegens ziekte of zwangerschap dienen de eerste vier 
verzuimde lessen doorbetaald te worden. 
 
8.  
Bij verzuim van contractant 2 wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid dienen 
binnen de verzuimperiode tenminste 4 lessen te worden doorbetaald.       
                                                                                                                                             
9.   
Bij andere redenen van verzuim (dan  ziekte of arbeidongeschiktheid) door 
contractant 2, zullen de lessen worden ingehaald. 
 
10. 
De lessen worden gegeven op Egelantierstraat 32 3551GD Utrecht 
 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend op 
 
Datum:.................      Plaats:................. 
 
 
 
 
Handtekening contractant 1    Handtekening contractant 2 

 


