
 

LESOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN GITAARSTUDIO ASSEN 

 Doelstellingen 

Gitaarstudio Assen stelt zich ten doel de leerlingen de kunst van het gitaarspelen in de breedste zin 

van het woord bij te brengen. Leerlingen leren akkoorden, diverse stijlen (in overleg) en technieken te 

beheersen, op verschillende soorten gitaren naar wens (Spaanse, elektrische, westerngitaar), en ook 

op de ukelele. Regelmaat in lessen en oefenen zijn daarbij essentieel. 

Tijdens de lessen zal aandacht besteed worden aan praktische instructie en bijbehorende theorie met 

behulp van lesmateriaal en computer. Van de leerling wordt verwacht dat er thuis goed en regelmatig 

geoefend wordt met behulp van de aangereikte materialen (digitaal en op papier). 

 

Tarieven en betalingen 

Tarieven voor de lessen zijn te vinden in de bijlage. De daarin vermelde tarieven zijn maandbedragen 

in euro’s. 

Deze zijn gebaseerd op een minimum van 40 lessen per jaar (20 lessen voor leerlingen die om de 

week les hebben).  

Het volgen van de schoolvakanties zit in de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de gehele 

zomervakantie. In deze periode wordt één maand minder in rekening gebracht. De tarieven zijn dus 

gebaseerd op 11 maandelijkse termijnen per jaar.  

  

Vakanties 

Gitaarstudio Assen volgt in principe de regionale schoolvakanties en feestdagen.  

Het vakantierooster (volgens www.schoolvakanties-nederland.nl) is te vinden in de bijlage.  

Door het volgen van deze vakanties kan het aantal lessen per maand variëren. 

Als een leerling besluit tijdens deze vakanties of feestdagen toch lessen te nemen, kan dat in overleg.  

 

Verhindering 

Verhindering vanwege ziekte, eigen vakantie of andere redenen is in principe voor risico van de 

leerling. Indien mogelijk, kan in zo’n geval een inhaalles worden afgesproken. 

Bij verhindering van de docent kan de les op een later tijdstip worden ingehaald. 

Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, kan er een verrekening plaats vinden worden bij een volgende 

betaling. 

  

Opzegging 

Opzegging geschiedt bij voorkeur schriftelijk of per e-mail.  

Hierbij dient een termijn van minimaal één maand in acht te worden genomen. 

 
Voor akkoord:  

 
Assen, …………..........................    Assen, ……………………………………  

 

Leerling:      Gitaarstudio Assen: 

 

       Hans Nieuwburg 

Ingangsdatum: 

 

 
 



 
TARIEVEN SEIZOEN 2021 - 2022  

Maandbedragen in euro’s per persoon (25% korting geldt alleen voor de eerste 2 maanden) 

 

                   Lessen: 
Wekelijks 
les 

Met 25% 
korting 

Om de 
week les 

Met 25% 
korting 

Privéles vanaf 21 jr. 65,00 49,00 32,50 25,00 

Privéles 12-20 jr. 63,00 47,00 31,50 24,00 

Privéles 8-11 jr. 58,00 43,00 29,00 22,00 

Duoles vanaf 21 jr. 49,00 37,00 24,50 18,50 

Duoles 12-20 jr. 43,00 32,00 21,50 16,50 

Duoles 8-11 jr. 40,00 30,00 20,00 15,00 

 

Bovenstaande tarieven zijn maandbedragen in euro’s per persoon en gaan uit van een doorlopend 

lescontract.  

Deze tarieven zijn gebaseerd op een minimum van 40 lessen per jaar (20 lessen voor  leerlingen die 

om de week les hebben).  

Het volgen van de regionale schoolvakanties en feestdagen (zie vakantierooster) zit in de prijs 

inbegrepen.  

In de zomerperiode wordt  één maand minder in rekening gebracht. U betaalt dus 11 maandelijkse 

termijnen per jaar.  

 

  

Betaling dient voor de 5e van maand bij vooruitbetaling te worden gedaan. 

U wordt verzocht het bedrag voor de 5e van de maand over te maken op bankrekeningnummer 

15.77.35.095  t.n.v. Gitaarstudio Assen te Assen, onder vermelding van de lesmaand(en). Betaling via 

automatische incasso is mogelijk. 

NB. Er worden geen acceptgiro’s verstuurd. U wordt vriendelijk verzocht zelf voor tijdige betaling zorg 

te dragen. Wel kan er op verzoek een nota worden verstrekt. 

 

  

  



VAKANTIEROOSTER 2021-2022 

Herfstvakantie  16-10-21 t/m 24-10-21  week 42 

 

Kerstvakantie  25-12-21 t/m 09-01-22  week  52 en 1 

Voorjaarsvakantie 19-02-22 t/m 27-02-22  week 8 

2e Paasdag  18-04-22 

Koningsdag  27-04-22 

Meivakantie  30-04-22 t/m 08-05-22 week 18 (kan afwijken) 

Bevrijdingsdag  05-05-22 

 

Hemelvaartsdag 26-05-22 

2e Pinksterdag  06-06-22 

Zomervakantie:  16-07-22 t/m 28-08-22  week 29 t/m 34 

 


