
Gitaarles Arnhem  Peter van den Dop 

IJssellaan 75 6826DL Arnhem  

Tel: 06-33691433  

Email: peter@petervandendop.nl  

Betaling. Het lesjaar bestaat uit 3 door de leerling te betalen periodes: A januari t/m maart; B april t/m juni en C: 

september t/m december. Juli en augustus en overige (school)vakanties worden door de docent onbetaald opgenomen. 

Betaling lesgeld geschiedt voor aanvang van nieuwe periode. Contant/giro: NL77INGB0002039417 t. n. v. P. m. van den 

Dop. 

Algemene voorwaarden. Zowel docent als leerling worden bij verhindering geacht zich een dag van te voren af 

te melden. Na betaling wordt geen lesgeld meer gerestitueerd. Bij niet tijdige betaling, opzegging en alle andere 

(on)gemelde absentie, blijft een leerling altijd gehouden tot betaling van een periode lesgeld en/of geldende 

opzegtermijn. Verrekening vindt alleen plaats bij meer dan 2 aaneengesloten en afgemelde lesweken. De overige 

afgemelde weken worden hierna met een volgende periode verrekend. Op officiële feestdagen vervallen de lessen.  

De afmeldregeling. In een betaalde periode worden incidenteel door de leerling afgemelde lessen doorbetaald. 

Inhalen of verzetten van lessen is niet mogelijk. De docent kan per jaar maximaal 2 uitgevallen lessen doorbetaald 

krijgen. Daarna moet er verrekening plaatsvinden met reeds betaald lesgeld.    

Opzegregeling. De opzegtermijn is twee maanden en dient schriftelijk voor de eerste van de maand te gebeuren. 

Opzegging voor de zomervakantie moet dan voor 1 mei gebeuren, anders blijft een leerling gehouden tot betaling van 

een volgende periode. Uiteraard kan een leerling die lessen dan na de zomer nog volgen.   

Vastgestelde tarieven: (incl.BTW) en leskeuze van leerling (aankruisen)  

 Individuele les, wekelijks 30 minuten. Periode A: 260,- B:260 en C: 350,-  

 Individuele les, tot circa 12 jaar, wekelijks 20 minuten. Periode A: 170,- B:170,- en C: 240,-  

 Groepslessen (2 personen), wekelijks 30 min. Periode A: 150,- B: 150,- en C:190,- (p.p)  

 Groepslessen vanaf 3 personen, wekelijks 30 min. Periode A: 120,- B:120,- en C: 140,- (p.p)  

 

Overeengekomen op:  Handtekening Docent       Handtekening leerling/ Ouder    

     Naam 

      leeftijd 

    adres/postcode/plaats         

               Tel nr/email  

 

    Lesovereenkomst geldig per 1 januari 2021 


