
 

Voorwaarden lespraktijk 2022-2023 
 

Bij het overeenkomen van zangles, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden, inclusief de 

aanvullende maatregelen met betrekking tot COVID-19: 

 

• De lesdag en – tijd wordt in overleg met de docent vastgesteld. Hierbij wordt rekening 
gehouden met zowel de agenda van de docent, als die van de leerling. 

• Afhankelijk van het gekozen lessenpakket ontvangt u vooraf, maandelijks of in termijnen een 
factuur. Deze moet binnen 14 dagen betaald zijn 

• De leerling dient een afgesproken les meer dan 24 uur van tevoren af te zeggen. Wordt de 
les minder dan 24 uur van tevoren afgezegd, dan zal de les in rekening gebracht worden. 

• Indien een les tijdig is afgezegd, zal er in overleg een nieuwe lesafspraak gepland worden. 

• Voor de (twee)wekelijkse lessen geldt een maximum van 3 inhaallessen per schooljaar. 

• Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal er in overleg een nieuwe lesafspraak gepland 
worden. Deze les zal altijd worden ingehaald. 

• Als u de (twee)wekelijkse lessen wilt stopzetten, geldt een opzegtermijn van een maand. 
 

 

Aanvullende maatregelen COVID-19 (indien weer van toepassing): 

 

• Als de leerling of de docent klachten heeft die zouden kunnen passen bij het coronavirus, 

dient de lesafspraak afgezegd te worden. Dit geldt ook als de klachten slechts van milde aard 

zijn en ook als dat betekent dat de les op het laatste moment geen doorgang kan vinden. In 

overleg gaan we in dat geval op zoek naar een passende oplossing. 

• Zowel leerling als docent ontsmetten bij binnenkomst van de leerling de handen met 

desinfecterende handgel. 

• Deuren worden louter geopend en gesloten door de docent. 

• Trapleuning en deurbel worden voor en na elke leerling ontsmet, alsmede de 

muzieklessenaar. 

• Tijdens de les staan deuren en ramen open voor een optimale ventilatie. 

• Docent en leerling houden onderling de maximaal mogelijke afstand in de ruimte en zingen 

niet in de richting van elkaars gezicht. 

NB: Mochten de zanglessen stil komen te liggen door eventuele nieuwe maatregelen van de 

overheid, zullen we in overleg een passende oplossing zoeken. 

 

 

 


