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Algemeen
De proefles
De eerste les geldt als proefles. De proefles is ervoor om kennis met elkaar te maken en is 
vrijblijvend. Graag wil ik weten of en hoeveel ervaring u heeft met muzieklessen en/of met 
pianospelen. Indien u al eerder pianoles of les op een toetsinstrument heeft gehad, breng dan indien 
mogelijk het laatste lesboek mee waaruit u les heeft gehad. U kunt ook de bladmuziek van een stuk 
dat u recentelijk heeft geleerd meenemen.

Als u zich na de proefles wilt opgeven voor een vervolgtraject, dient u zich in te schrijven door dit 
lescontract te ondertekenen. Met de inschrijving gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, met
maandelijkse automatische incassobetaling en met de opname in het leerlingenbestand.  Eventuele 
administratieve wijzigingen (adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres etc.) dienen altijd per e-mail 
te worden doorgegeven naar dorinediemer@gmail.com. Lessen worden wekelijks gegeven. Als het 
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door de docent geschikt wordt geacht, kunt u er ook voor kiezen om één keer per twee weken les te 
nemen.

Instrumentaanschaf
Het is belangrijk om een instrument thuis te hebben zodat u het lesprogramma voor de volgende les 
kunt oefenen. Een akoestische piano of vleugel is gewenst, alhoewel een digitale piano of vleugel 
ook mogelijk is. De digitale piano of vleugel moet wel evenveel toetsen hebben als een akoestisch 
instrument (88 toetsen), aanslagsgevoelig zijn en er moet tenminste één pedaal aan verbonden 
kunnen worden. Eveneens moet het toetsenbord een vaste bebouwing om zich heen hebben, een 
kruis-standaard eronder is dus niet voldoende.

Artikel 1 Lesgeld
1.1 Bedrag per les
Pianoles 30 minuten tot 21 jaar: € 22,50
Pianoles 30 minuten 21 jaar en ouder: € 27,23 (incl. 21% BTW)
Pianoles 45 minuten tot 21 jaar: € 33,75 
Pianoles 45 minuten 21 jaar en ouder: € 40,84 (incl. 21% BTW)
Pianoles 60 minuten tot 21 jaar: € 45,--
Pianoles 60 minuten 21 jaar en ouder: € 54,45 (incl. 21% BTW)

1.2 Bedrag per jaar (37 lesweken)
30 minuten/week tot 21 jaar: € 832,50
30 minuten/week 21 jaar en ouder: € 1007,33 
45 minuten/week tot 21 jaar: € 1248,75
45 minuten/week 21 jaar en ouder: € 1510,99 
60 minuten/week tot 21 jaar: € 1665,--
60 minuten/week 21 jaar en ouder: € 2014,65

Artikel 2 Facturatie en betaling
2.1 De kosten kunnen op de volgende manier overgemaakt worden:
a) Het hele schooljaar aan het begin van de lesperiode
b) Per maand, door middel van automatische incasso
2.2 Indien de kosten aan het begin van de lesperiode betaald worden, geldt de datum van de derde 
les als betalingstermijn. De proefles wordt niet geteld als eerste les.

2.3 Indien de kosten per maand worden betaald, geschiedt de facuratie op basis van tien gelijke 
termijnen. De eerste dag van de maand geldt als betalingstermijn.

2.4 Mocht u later in het lesjaar beginnen, dan wordt dit in het cursusgeld verrekend.
2.5 De prijs is exclusief eventuele kosten voor lesmaterialen.



Artikel 3 Lesweken en vakanties
3.1 Lesweken, op basis van 37 lessen per jaar. De laatste lesweek geldt als uitloopmogelijkheid in 
geval van een gemiste week door de docent:
29-08-2022 t/m 14-07-2023

3.2 Vakanties en feestdagen. Op deze dagen is er geen les:

Herfstvakantie: 17-10-2022 t/m 23-10-2022
Kerstvakantie: 26-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie: 27-02-2023 t/m 05-03-2023
Meivakantie: 01-05-2023 t/m 07-05-2023
Zomervakantie: vanaf 14-07-2023

Artikel 4 Afzeggen van de les
4.1 Lessen die worden afgezegd door de leerling kunnen helaas niet ingehaald worden, tenzij het 
geval uitzonderlijk wordt geacht door de docent.

4.2 Mocht u een les moeten afzeggen, stuurt u dan alstublieft een e-mail 
(dorinediemer@gmail.com) of een telefoonbericht met in het onderwerp de naam van de leerling en
datum van de les, waarop hij/zij afwezig zal zijn.

4.3 Indien de docent ziek wordt of afwezig is, wordt de les altijd ingehaald. Mocht zij ziek worden 
of afwezig zijn gedurende een periode langer dan twee weken, dan wordt er naar een invaldocent 
gezocht.

Artikel 5 Opzegging van de lessen
5.1 Bij het tekenen van het contract gaan zowel de docent als de leerling in principe uit van een 
jaarverbintenis.

5.2 Het contract wordt niet stilzwijgend verlengd. Aan het einde van ieder schooljaar beslist u of u 
zich voor het volgende jaar weer wilt inschrijven.

5.3 De docent heeft het recht om onder opgave van dringende redenen het geven van pianolessen 
aan de leerling te weigeren, op te schorten of te staken.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 De docent is niet aansprakelijk voor schade aan lesmateriaal, instrumenten of accessoires van de
leerling als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de student.



6.2 De docent gaat met de leerling een inspanningsverbintenis aan. De docent is niet aansprakelijk 
voor de prestaties van de leerlingen of vorderingen die de leerling maakt.

Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. ja/nee

Naam leerling:
Handtekening leerling/ouder van minderjarige leerling:

Plaats en datum:

Handtekening Docent:
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