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1. Cursusjaar:  
Bijgaand aan deze overeenkomst vindt u de lesprijzen (incl. de voorwaarden van de 
pianopas) en lesdata. Daarop kunt u zien wanneer de lessen en vakanties in het cursusjaar 
plaatsvinden. 
 
2. Betalingsmogelijkheden: 

• U kunt eenmalig het gehele bedrag betalen na ontvangst van de factuur.  

• Of u kunt het bedrag betalen in termijnen via automatische incasso. Het bedrag zal 
dan in maandelijkse termijnen van uw rekening worden afgeschreven.  

Als u bezwaar heeft tegen betaling met automatische incasso mag u ook anders betalen, 
maar i.v.m. extra administratie (o.a. door het maandelijks opsturen en contoleren van de 
rekeningen) betaalt u 5 % per maand extra aan administratiekosten. 
 
3. Gezinskorting:  
Elk volgend gezinslid krijgt 5% korting op het lesgeld. 
 
4. Afmelding voor live of online lessen:  

• Als u of uw kind een les op de afgesproken lestijd live of online niet kan volgen, dan 
kan deze in principe niet worden ingehaald. Bij afmelding gelieve dit telefonisch, via 
een sms bericht of Whats-app te laten weten.  

• Mocht het niet mogelijk zijn om live naar de les te kunnen komen, bijvoorbeeld door 
weersomstandigheden, Corona e.d. dan bieden wij de mogelijkheid de les onder de 
afgesproken lestijd online te volgen. (De les vindt dan plaats met de eigen docent via 
videobellen) 

• Mocht het zo zijn dat u of uw kind voor langere tijd door bijvoorbeeld ziekte of andere 
aannemelijke reden niet in de mogelijkheid is live of online de lessen te kunnen 
volgen ziekte, dan kan er een andere regeling of terugbetaling van het lesgeld 
plaatsvinden. 

• Is het door de docent dat u meer dan 2 lessen per jaar mist krijgt u de gemiste lessen 
terugbetaald. 

 
5. Stoppen met les: 
Als u tijdens het cursusjaar de lessen wilt beëindigen geldt een opzegtermijn van 4 lessen. 
Opzeggen kunt u via de mail: info@dianaderuijter.nl of schriftelijk. 
 
Bij beëindiging van de lessen ontvangt u een rekeningoverzicht van het gevolgd aantal 
lessen met eventueel een factuur als er nog lessen betaald moeten worden. Betaling via 
automatische incasso wordt na 30 dagen automatisch stopgezet of uiterlijk na 1 september 
van het nieuwe cursusjaar, dit i.v.m. betaling van lesgeld in termijnen. 
 
6. Opmerkingen: 
Houdt rekening met eventuele kosten van aanschaf boeken en kopieën. 
Instrument om regelmatig op te kunnen oefenen is verplicht. ( Als extra service zijn de 
docenten bereidt u te helpen met het aanschaffen van boeken en een goed instrument.) 
 
7. AVG: 
In verband met verwerking van persoonsgegevens zijn de algemene voorwaarden uitgebreid 
met een privacy bijsluiter. In geval van een datalek, wordt u door Pianopedagoge Diana de 
Ruijter zo spoedig mogelijk geïnformeerd. 
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*vereist in te vullen 
 

 
 
 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden* 
 

Gebruik Beeldmateriaal* 
 

 Hierbij verleen ik toestemming om beeldmateriaal van de ingeschreven leerling 
te gebruiken op de website en social media van pianolesbrabant 

 
 

 
Privacy bijsluiter* 
 

 Ik ben op de hoogte van de nieuwe privacy bijsluiter 
 
 

 

Telefoonnummer en mailadres van docenten: 
 

Diana de Ruijter: 06-21471893/ info@dianaderuijter.nl 
 
Peter Vroegrijk: 06-53256633/ info@petervroegrijk.nl 
 

 

Adres: 
Vincent van Goghlaan 31 
4907 PE Oosterhout 
 

 

Website: 
www.pianolesbrabant.nl 
 

Facebook: 
Pianoles Brabant 
 

 


