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De heer/mevrouw     :  __________________________________ 
Straat en huisnummer     :  __________________________________ 
Postcode en woonplaats    :  __________________________________ 
Telefoon      :  __________________________________ 
 
Hierna te noemen Leerling, 
handelend namens zichzelf of namens   :  __________________________________ 
            Naam leerling(e) invullen indien deze minderjarig is. 
en 
  
De heer      :  Peter Lieberom 
Straat en huisnummer     :  Fresiastraat 19 
Postcode en woonplaats    :  3742 TK  Baarn 
Telefoon      :  035-5415227 
 
Hierna te noemen Docent, 
  
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
1. Docent zal aan Leerling (of aan de minderjarige leerling(e) namens wie Leerling handelt), 

wekelijks saxofoonles geven. 
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van zes maanden, ingaande op 

_____________.  De periode eindigt op _____________ , tenzij de Overeenkomst met een 
periode van zes maanden verlengd wordt. Voor afloop van elke lopende periode ontvangt 
Leerling van Docent een schriftelijk verzoek om een nieuwe periode van zes maanden aan te 
gaan. Zonder akkoord voor verlenging loopt de Overeenkomst af op de laatste dag van de 
laatst overeengekomen periode. 

3. De lesprijs bedraagt €_______ per les. De kosten van lesmaterialen zijn hierbij niet 
inbegrepen. 

4. De lesduur is _____ minuten per les. 
5. Docent zal voorafgaande aan iedere maand aan Leerling een factuur overhandigen of per 

post of email toezenden. Het verschuldigde bedrag zal telkens door Leerling bij 
vooruitbetaling worden overgemaakt op ING IBAN: NL21 INGB 0004 422648 t.n.v.  
Peter Lieberom – Independent Creative o.v.v. het factuurnummer. 

6. Op deze Overeenkomst zijn bijgevoegde Algemene Voorwaarden van toepassing. 
7. Eventuele aanvullende bepalingen: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

    
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend op 
 
Datum: ___________________    Plaats: _____________________________ 
 
 
 
 
Handtekening Leerling     Handtekening Docent 
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De heer/mevrouw     :  __________________________________ 
Straat en huisnummer     :  __________________________________ 
Postcode en woonplaats    :  __________________________________ 
Telefoon      :  __________________________________ 
 
Hierna te noemen Leerling, 
handelend namens zichzelf of namens   :  __________________________________ 
            Naam leerling(e) invullen indien deze minderjarig is. 
en 
  
De heer      :  Peter Lieberom 
Straat en huisnummer     :  Fresiastraat 19 
Postcode en woonplaats    :  3742 TK  Baarn 
Telefoon      :  035-5415227 
 
Hierna te noemen Docent, 
  
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
1. Docent zal aan Leerling (of aan de minderjarige leerling(e) namens wie Leerling handelt),  

eens in de twee weken saxofoonles geven . 
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van zes maanden, ingaande op 

_____________.  De periode eindigt op _____________ , tenzij de Overeenkomst met een 
periode van zes maanden verlengd wordt. Voor afloop van elke lopende periode ontvangt 
Leerling van Docent een schriftelijk verzoek om een nieuwe periode van zes maanden aan te 
gaan. Zonder akkoord voor verlenging loopt de Overeenkomst af op de laatste dag van de 
laatst overeengekomen periode. 

3. De lesprijs bedraagt €_______ per les. De kosten van lesmaterialen zijn hierbij niet 
inbegrepen. 

4. De lesduur is _____ minuten per les. 
5. Docent zal voorafgaande aan iedere maand aan Leerling een factuur overhandigen of per 

post of email toezenden. Het verschuldigde bedrag zal telkens door Leerling bij 
vooruitbetaling worden overgemaakt op ING IBAN: NL21 INGB 0004 422648 t.n.v.  
Peter Lieberom – Independent Creative o.v.v. het factuurnummer. 

6. Op deze Overeenkomst zijn bijgevoegde Algemene Voorwaarden van toepassing. 
7. Eventuele aanvullende bepalingen: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

    
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend op 
 
Datum: ___________________    Plaats: _____________________________ 
 
 
 
 
Handtekening Leerling     Handtekening Docent 
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De heer/mevrouw     :  __________________________________ 
Straat en huisnummer     :  __________________________________ 
Postcode en woonplaats    :  __________________________________ 
Telefoon      :  __________________________________ 
 
Hierna te noemen Leerling, 
handelend namens zichzelf of namens   :  __________________________________ 
            Naam leerling(e) invullen indien deze minderjarig is. 
en 
  
De heer      :  Peter Lieberom 
Straat en huisnummer     :  Fresiastraat 19 
Postcode en woonplaats    :  3742 TK  Baarn 
Telefoon      :  035-5415227 
 
Hierna te noemen Docent, 
  
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
1. Docent zal aan Leerling (of aan de minderjarige leerling(e) namens wie Leerling handelt),   

vijf saxofoonlessen geven . 
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van zes maanden, ingaande op 

_____________.  De periode eindigt op _____________ . De Overeenkomst eindigt direct 
nadat de vijfde les door Leerling genoten is of bovengenoemde periode van zes maanden 
verstreken is. 

3. De lesprijs bedraagt €_______ per les. De kosten van lesmaterialen zijn hierbij niet 
inbegrepen. 

4. De lesduur is _____ minuten per les. 
5. Docent zal voorafgaande  aan bovengenoemde periode van zes maanden aan Leerling een 

factuur overhandigen of per post of email toezenden. Het verschuldigde bedrag zal door 
Leerling bij vooruitbetaling worden overgemaakt op ING IBAN: NL21 INGB 0004 422648 
t.n.v. Peter Lieberom – Independent Creative o.v.v. het factuurnummer. 

6. Op deze Overeenkomst zijn bijgevoegde Algemene Voorwaarden van toepassing. 
7. Eventuele aanvullende bepalingen: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

    
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend op 
 
Datum: ___________________    Plaats: _____________________________ 
 
 
 
 
Handtekening Leerling     Handtekening Docent 
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