
Lesabonnement
Inleiding

Beste leerling/ouder,

Welkom in onze unieke vioolschool! Wij hebben gekozen voor een gemakkelijke 
abonnementsvorm met maandelijkse betalingen.

De voordelen die jij hiervan hebt zijn: 

• Regelmaat en structuur in je lessen wat bewezen de motivatie, oefendiscipline en vorderingen op 
de viool verbetert

• Betalingsgemak
• Geen grote bedragen vooruitbetalen
• Tarieven die 30% lager liggen dan de muziekschool

In dit document leggen we uit hoe dit werkt en wat we met elkaar afspreken. 

Het is mogelijk elk moment van het jaar, ook tijdens schoolvakanties of in een lopende maand, het 
abonnement van start te laten gaan. Hoe we dit verrekenen communiceren we persoonlijk met je.

Heb je na het lezen van de onderstaande informatie interesse? Vul dan het formulier op de 
laatste pagina in, onderteken het en lever het bij ons in (geven aan je docent, post of e-mail).

Met muzikale en vriendelijke groeten,

Zlata Brouwer & docententeam
Zlata Strijkinstrumenten



Lesabonnement

Kwartaalkaart 
In de abonnementsvorm werken we met leskaarten, maar op een makkelijke en voordelige manier. 
Je koopt een kwartaalkaart die je in maandelijkse termijnen vooruitbetaalt. Deze kaarten 
lopen gelijk met de kalenderkwartalen. Je kunt op elk moment in het jaar instappen.

1e kwartaal: 1 januari t/m 31 maart
2e kwartaal: 1 april t/m 30 juni
3e kwartaal: 1 juli t/m 30 september (in augustus wordt geen lesgeld betaald wegens vakantie)
4e kwartaal: 1 oktober t/m 31 december

De kwartaalkaart is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen.

Vakanties en aantal lessen 
In het abonnement vindt de vioolles wekelijks op een vaste dag en tijd plaats. In de 
schoolvakanties en vrije dagen van de regio Noord (zoals bepaald door de rijksoverheid, zie onder) 
vervallen de lessen. Het precieze aantal lessen in een kwartaal is afhankelijk van hoe de vakanties 
en vrije dagen vallen. Gemiddeld komt dit uit op circa 40 lessen per jaar.

Vakanties:
• 1 week herfstvakantie
• 2 weken kerstvakantie
• 1 week voorjaarsvakantie
• 1 week meivakantie
• 6 weken zomervakantie (in augustus wordt geen lesgeld betaald)

Vrije dagen:
• Nieuwjaarsdag
• 1e en 2e Paasdag (goede vrijdag wel les)
• Koningsdag
• 4 en 5 Mei
• Hemelvaartsdag
• 1e en 2e Pinksterdag
• 1e en 2e Kerstdag

Betaling 
De makkelijkste en goedkoopste manier van betalen is per automatische incasso. Hiervoor 
teken je een machtigingsformulier (zie laatste pagina) en regelen wij de betaling voor je in 
maandelijkse termijnen. De overschrijving kun je op de 1e dag van de maand verwachten.

Indien je niet via automatische incasso wilt of kunt betalen, dient het kwartaal in zijn geheel vooruit 
betaald te worden of maandelijks vooruit betaald te worden vermeerderd met € 5 
administratiekosten per maand.

Voor alle manieren van betalen geldt dat lessen niet gevolgd kunnen worden als deze niet vooraf 
zijn betaald.



Verzetten en afzeggen van de les 
Kun je een keer niet of ben je ziek? Het is mogelijk 1 keer per maand je les uiterlijk 24 uur van 
te voren te verplaatsen door te mailen naar vioolles@vioolspelen.nl of te bellen naar 
035-6210430. Dit kan enkel als een geschikte dag of tijd hiervoor wordt gevonden. Het is niet 
mogelijk lesgeld te restitueren als je verhinderd bent of geen inhaalles kunt plannen.

Indien de docent niet kan of ziek is, heeft de leerling het recht deze les in te halen op een ander 
moment. Is dat niet mogelijk, dan vindt restitutie van lesgeld plaats.

Bij langdurige ziekte van de leerling is het mogelijk je abonnement in overleg tijdelijk stop te zetten. 
Reeds betaalde lessen kunnen hierbij niet gerestitueerd worden.

Opzeggen 
Je opzegging moet schriftelijk via de e-mail naar info@vioolspelen.nl. De opzegging moet 
minstens 1 kalendermaand voor het einde van het kwartaal bij ons binnen zijn. Mochten de 
lessen niet meer gevolgd worden, loopt de betalingsverplichting toch door tot het einde van het 
abonnement. Indien je te laat opzegt, ben je verplicht het abonnement voor het nieuwe kwartaal 
alsnog te voldoen. Zonder opzegging wordt je abonnement telkens voor een kwartaal tegen 
dezelfde condities verlengd.

Tarieven 
Voor een vergelijkbaar abonnement bij de muziekschool of andere lespraktijken betaal je meer dan 
€ 100 per maand. Hier zit je dan het gehele schooljaar aan vast. Wij bieden een abonnement aan 
dat meer dan 30% goedkoper is en per kwartaal opzegbaar is.

De maandtarieven zijn op basis van een kwartaal abonnement en bij betaling in maandelijkse 
termijnen vooraf middels automatische incasso. In augustus wordt geen lesgeld betaald.

Indien je niet via automatische incasso wilt of kunt betalen, dient het kwartaal in zijn geheel vooruit 
betaald te worden of maandelijks vooruit betaald te worden vermeerderd met € 5 
administratiekosten per maand.

Extra lessen 
Wil je naast je abonnement een extra losse les volgen, bijvoorbeeld tijdens een schoolvakantie? 
Dan betaal je hetzelfde lage tarief als je abonnement (te weten per les: je maandtarief maal 11 
maanden en gedeeld door 40 lessen per jaar). Deze losse lessen moeten wel apart in de les 
worden afgerekend. 

Vioolles Tarieven 2017/2018 Leerlingen < 21 jaar Leerlingen > 21 jaar

Abonnement voor een wekelijkse les van 
30 minuten per les

€ 75 per maand € 90 per maand

Abonnement voor een wekelijkse les van 
60 minuten per les

€ 135 per maand € 163 per maand

mailto:vioolles@vioolspelen.nl
mailto:info@vioolspelen.nl


Inschrijvingsformulier vioolles abonnement
Met het dit formulier schrijf je je in en ga je akkoord met de regels op de vorige pagina's.

Wie is de hoofdcontactpersoon? 
Leerling / Ouder (graag 1 persoon omcirkelen)

Hoe lang neemt de leerling wekelijks les?
30 Minuten / 60 Minuten (graag 1 optie omcirkelen)

Door ondertekening van dit formulier heb je aan Zlata Strijkinstrumenten een doorlopende 
machtiging verstrekt. Wij zullen opdrachten sturen naar je bank om een maandelijks bedrag voor 
de lessen af te schrijven van je rekening overeenkomstig de regels omtrent ons lesabonnement.

Wanneer je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. De 
verplichting tot betalen blijft echter wel bestaan.

Handtekening: __________________________________

Gegevens leerling (verplicht)

Naam leerling (en)

Geboortedatum

Straat en huisnr

Postcode en woonplaats

Gegevens leerling (alleen invullen bij leerlingen ouder dan 18 jaar)

Telefoonnummer leerling

E-mail adres leerling

Gegevens ouders (indien de leerling 18 jaar of jonger is en indien van toepassing)

Naam moeder/vader

Telefoonummer moeder/vader

E-mail adres moeder/vader

Gegevens betaling

IBAN rekeningnummer

Op naam van

Plaats en datum


