



LESOVEREENKOMST PLAYPIANO 

GEGEVENS LEERLING 

GEGEVENS LESSEN 

*s.v.p. aangeven welke optie van toepassing is. Meerdere keuzes mogelijk. 

□ De leerling gaat akkoord met opname van persoonsgegevens in de administratie van PlayPiano. 

Naam en handtekening docent:                                    Naam en handtekening leerling: 

NAAM

ADRES

WOONPLAATS

TELEFOON / WHATSAPP

EMAIL

GEBOORTEDATUM

* Volwassenen (21 jaar en ouder)

Jaarabonnement:

60 minuten - eens per 1-2 weken €60,-/les

90 minuten - eens per 1-2 weken €85,-/les

DailyPiano abonnement €15,-/mnd

10-strippenkaart:

60 minuten €650,-

90 minuten €900,-

Losse les:

60 minuten €70,-/les

90 minuten €95,-/les

Techniekles 30 minuten €35,-/les

Keuzeles leerling €   ,-/les



RICHTLIJNEN & REGELS 

1. Lessen. Lessen kunnen op een vaste dag en tijd plaatsvinden of flexibel worden ingepland, 
overeenkomstig het aantal afgenomen lessen per periode. Het lesjaar bestaat uit maximaal 40 
weken. Als de eerstvolgende les nog niet is ingepland, dient u zelf contact op te nemen met 
PlayPiano. Lessen vinden plaats bij leerlingen aan huis of online. Als u gedurende het lesjaar het 
vaste tijdstip of de vaste lesdag wil wijzigen, dan is dit in overleg mogelijk. 

2. Lesgeld en betaling. De prijzen van de lessen staan tevens vermeld op de website www.playpiano.nl/
tarieven. U betaalt vooraf voor producten en diensten, tenzij anders is afgesproken. Betaling van het 
lesgeld gaat per factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 
Uitzondering hierop zijn de losse les en de techniekles. Deze dienen bij aanvang van de les te 
worden betaald. De 10-strippenkaart kan eventueel in 2 termijnen worden betaald. Bij aanvang 1e 
les en bij aanvang 6e les. U ontvangt de factuur per les, per maand, per kwartaal of per jaar. Lesgeld 
kan eventueel contant worden betaald bij aanvang les. 

3. Annuleren les. Wanneer u minstens 24 uur van tevoren een les annuleert, kan deze in overleg 
worden ingehaald. Wanneer u minder dan 24 uur van tevoren een les annuleert, is lesgeld 
verschuldigd, ongeacht de reden. 

4. Feestdagen. Op officiële feestdagen en Oudejaarsdag wordt geen les gegeven, tenzij samen anders 
wordt afgesproken. Een overzicht van de feestdagen ziet u onderaan deze lesovereenkomst. 

5. Inschrijven. Er kan op elk moment van het jaar gestart worden met pianolessen. Bij inschrijving 
voor een jaarabonnement pianolessen en het DailyPiano abonnement wordt uitgegaan van deelname 
gedurende 1 jaar, waarna het jaarabonnement stilzwijgend wordt omgezet in een overeenkomst 
voor onbepaalde tijd. 

6. Opzegging overeenkomst. De lesovereenkomst loopt af bij opzegging. Uitgegaan wordt van een 
opzegtermijn van 3 kalendermaanden, vanaf het moment van uitschrijving. Opzeggen dient 
schriftelijk te geschieden: per brief of email. U bent lesgeld verschuldigd tot het einde van de 
lesovereenkomst en heeft dientengevolge recht op les tot het einde van de lesovereenkomst. 

7. Kortingen. Wanneer minimaal 2 leerlingen op hetzelfde adres wonen en deze na elkaar les kunnen 
krijgen, geldt een korting van 10% op de lessen van de tweede leerling. Bij 3 leerlingen op hetzelfde 
adres geldt deze korting voor zowel de 2e als 3e leerling etc. Deze 10% korting geldt alleen bij 
lessen aan huis, niet bij online lessen. U krijgt een korting van 10% als het jaarbedrag voor het 
jaarabonnement reguliere lessen in één keer wordt voldaan bij aanvang van de eerste les. U krijgt 
een korting van 20% als het jaarbedrag voor het DailyPiano abonnement in één keer wordt voldaan 
bij ingaan van het abonnement. 
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Feestdagen: 

Goede Vrijdag: 15-04-2022 
1e Paasdag: 17-04-2022 
2e Paasdag: 18-04-2022 
Koningsdag: 27-04-2022 
Bevrijdingsdag: 05-05-2022 
Hemelvaartsdag: 26-05-2022 
1e Pinksterdag: 05-06-2022 
2e Pinksterdag: 06-06-2022 
1e Kerstdag: 25-12-2022 
2e Kerstdag: 26-12-2022 
Oudejaarsdag: 31-12-2022 
Nieuwjaarsdag: 01-01-2023 

Op deze Lesovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van PlayPiano van toepassing. Door deze 
Lesovereenkomst te ondertekenen verklaart u de Algemene Voorwaarden van PlayPiano te hebben 
ontvangen en hiermee akkoord te gaan. 

U stemt in met verwijzing naar de Algemene Voorwaarden op onze website via de volgende hyperlink: 
www.playpiano.nl/algemene-voorwaarden 

Beide partijen verklaren zich akkoord met de lesovereenkomst en richtlijnen & regels.


Utrecht, datum:                                                         datum: 

Naam en handtekening docent: Naam en handtekening leerling: 
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