Overeenkomst kunst- en cultuureducatie gemeente Laarbeek
Ondergetekenden
Docent _____________________________________________________ (Voorletter(s) en naam),
wonende _________________________________________ (straat) te
_________________________________________ (postcode en woonplaats), hierna aangeduid als
docent
en
ouder/verzorger_______________________________________________ (Voorletter(s) en naam),
wonende _________________________________________ (straat) te
_________________________________________ (postcode en woonplaats), ouder/verzorger van
_________________________________________ (naam leerling), geboren op
________________________ en ingeschreven in de Basisregistratie van de gemeente
Laarbeek, hierna aangeduid als ouder/verzorger
komen het volgende overeen:
1. _________________________________________ (naam leerling), zal voor de lesperiode
die loopt van _________________________ tot en met _________________________
bij docent de volgende opleiding/cursus volgen:
_______________________________________________________________________
_
2. De opleiding zal individueel / in groepsverband *) in de gemeente Laarbeek in
_________________________ (plaats) worden gegeven. Onder groepsverband wordt
verstaan dat de les aan meer dan twee cursisten gelijktijdig wordt gegeven.
3. De opleiding omvat _____ lessen van elk _____ minuten.
4. De kosten voor de opleiding bedragen:
Verwachte subsidievoucher van de gemeente Laarbeek:

€ ____________
€ ____________ -/_______________

Door ouders/verzorgers te betalen aan docent

€

5. Ouder/verzorger zal het verschuldigde bedrag in _____ termijnen van € __________
wekelijks/maandelijks/per kwartaal *) voldoen door overmaking op
bankrekeningnummer ____________________________ t.n.v.
_________________________________________ of via automatische incasso.
6. In het onder 4 genoemde verschuldigde lesgeld is rekening gehouden met een
subsidievoucher van de gemeente van. Als de gemeente een subsidievoucher voor een

*) Doorhalen wat niet van toepassing is

lager bedrag afgeeft, dan zal de ouder/verzorger het verschil betalen tussen beide
voucherbedragen.
Aanvragen die gedaan zijn voor 1 oktober krijgen voor 1 november duidelijkheid over de
toekenning en hoogte van de voucher.
7. De docent zorgt er voor dat zo spoedig mogelijk een kopie van de overeenkomst wordt
ingediend bij de gemeente Laarbeek (hierna aangeduid als gemeente).
8. Als de gemeente aan de ouder/verzorger voor het volgen van de aangegeven
opleiding/cursus een subsidievoucher toekent zal de ouder/verzorger deze binnen twee
weken na ontvangst daarvan aan de docent overdragen ter verzilvering door de
gemeente.

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te ____________________________ (plaats)
op ____________________________ (datum)

de docent,

___________________________

de ouder/verzorger,

__________________________

