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Lestarieven 2020 

Lessen tot 21 jaar  Lesduur   Cursusgeld 

Individueel I   20 min. per week  € 500,- 

Individueel II   30 min. per week  € 740,- 

Strippenkaart (5 – 7 jaar) alleen als aaneengesloten lesserie voor beginnende leerlingen 

    10 x 20 min.   € 200,- 

Strippenkaart (vanaf 8 jaar) 10 x 30 min.   € 250,- 

Groepsles 2 leerlingen  30 min. per week  € 400,- 

Groepsles 3 leerlingen  45 min. per week  € 400,- 

AMV (minimaal 4 leerlingen) 25 x 45 min.    € 250,- 

 

Betalingsmogelijkheden 

U ontvangt een nota, de cursusgelden moeten volgens de termijnen worden overgemaakt naar het 

rekeningnummer die op de nota vermeldt staat. 

Er wordt slechts één keer per jaar een nota verzonden. Deze kan op verschillende manieren worden 

voldaan: 

1. Het gehele cursusbedrag ineens 

Het gehele bedrag dient betaald te zijn voor 1 december van het lopende cursusjaar 

2. In vier termijnen 

Elk deelbedrag dient voor de desbetreffende termijn te zijn voldaan. Vervaldata zijn 1 

november, 1 januari, 1 maart en 1 mei van het lopende cursusjaar. 

3. In acht termijnen 

Elk deelbedrag dient voor de desbetreffende termijn te zijn voldaan. Vervaldata zijn 1 

november en verder de eerste van iedere maand t/m 1 juni van het lopende cursusjaar. 

Betaling in 8 termijnen kan alleen als men zich in het begin van het cursusjaar inschrijft. 

4. Bij later instromen worden de lestarieven vanaf het begin van de lessen berekend en dus om 

het aantal niet gevolgde lessen verlaagd 

5. Bij niet-tijdige betaling kan ik besluiten de lessen te beëindigen. Het totale lesgeld blijft 

echter verschuldigd. 

 

Lesvoorwaarden 

1. Het cursusjaar loopt van begin september tot en met de juni van het daaropvolgende 

cursusjaar. In de regel zullen er in de schoolvakanties geen lessen worden gegeven. 

2. Er mogen twee lessen per cursusjaar verzuimd worden wegens ziekte en/ of overmacht 

zonder dat er recht op restitutie van de cursusgelden bestaat. Wanneer meer dan twee 

lessen door mij verzuimd worden, zullen de lessen ingehaald worden. Indien dit niet 

gebeurt, kunnen de lesgelden worden gerestitueerd met inachtneming van de twee 
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genoemde verzuimdagen. De restitutie wordt berekend naar het aantal niet gegeven 

lessen. 

3. Ik ben niet verplicht door leerlingen verzuimde lessen in te halen. 

4. Men is ingeschreven als leerling als men het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en 

ondertekend en in tijd en plaats van de lessen is overeengekomen. Men schrijft zich in 

voor een volledig lesjaar (of resterend deel van het lesjaar bij latere instap). 

5. De leerling betaalt het cursusgeld voor het volledige lesjaar. Wanneer men in de loop van 

het cursusjaar met het volgen van lessen begint, zal de berekening van het verschuldigde 

cursusgeld geschieden op basis van het aantal lessen dat men op het moment van 

aanmelden nog kan volgen.  

6. Boeken, muziek- en andere cursusbenodigdheden komen ten laste van de leerling. 

Instrumenten dienen voor eigen rekening in overleg met de docent te worden 

aangeschaft of gehuurd. 

7. Bij beëindiging van de lessen in het lopende cursusjaar bestaat geen recht op restitutie 

van de lesgelden, behalve in geval van langdurige ziekte van de leerling of als deze 

verhuist naar elders. Onder langdurige ziekte wordt verstaan langer dan een maand ziek. 

Bij verhuizen dient een opzegtermijn van twee maanden in acht te worden genomen. 

8. Indien men de lessen in het volgende cursusjaar wenst te beëindigen, dient men dat 4 

weken voor het einde van het lopende cursusjaar schriftelijk kenbaar te maken (per brief 

of mail). Bij geen afmelding wordt ervan uitgegaan dat de lessen in het nieuwe cursusjaar 

worden vervolgd.  

9. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade onder lestijd aan de persoon of 

eigendommen van de leerling; evenmin voor schade veroorzaakt door de leerling. 

 


