LESOVEREENKOMST
De lesovereenkomst gaat in op de dag van de eerste lesafspraak en geldt voor een half jaar,
daarna wordt de lesovereenkomst stilzwijgend met een half jaar verlengd. Tijdens
schoolvakanties zijn er geen lessen. Een heel lesjaar omvat 40 weken, wanneer buiten de
schoolvakanties een lesdag uitvalt, kan de les worden ingehaald. Opzeggen van de lessen kan een
maand vóór de verlenging van de lesovereenkomst. Wanneer een les een dag van te voren wordt
afgebeld ( niet per email ) kan deze worden ingehaald.

Overeenkomst tussen:
Docent :

Leerling :

Sofie Raateland
Verlengde Grachtstraat 11
9717 GD Groningen
TEL: 06 - 13068946
NL55 INGB 0001 0540 99
E–mail: sraateland@planet.nl

Naam: …………………………….
Adres: …………………………….
Postcode ……………………….....
Plaats: …………………………….
TEL:
…………………………...
E-mail: …………………………....

Ondergetekenden spreken een half lesjaar zangles af, dit wordt steeds
stilzwijgend verlengd, tenzij een maand van te voren opgezegd.
Graag aankruisen :

2x per maand 30 minuten …….
2x per maand 45 minuten ……..

Vooraf per bank betalen : Per half jaar ( knipkaart ) € ……….
Per maand € ……….

De les is op donderdag

van ……………

uur tot ………….. uur

Voor akkoord,datum : ……………

Handtekening leerling :
……………………….

Handtekening docent :
……………………….

Kosten en Wijze van Betaling:
Voorafgaand aan de lesperiode het lesgeld betalen voor de komende maand of het komend
half lesjaar.

I:

INDIVIDUELE LES
30 min.
45 min.

II:

€ 22,50
€ 33,50

DUOLES
45 min.

€ 35,00 per persoon: 17,50

Studenten en mensen met een uitkering krijgen 5 % korting
NL55 INGB 0001 0540 99

S.C.M. Raateland, Verl Grachtstraat 11, 9717 GD Groningen

TEL: 06 -13068946

Bij aanschaf van een knipkaart voor 10/20 lessen, 5% korting op
totale bedrag.
De knipkaart is geldig voor een half jaar. Je mag 2 lessen skippen.

Vakantie: In de schoolvakanties voor regio Noord Nederland is er
geen les.
Website www.sofieraateland.nl

