Tarieven seizoen 2018/2019
Proefles muziek

€ 20,00 (*) (30 minuten)

Muzieklessen

Individueel

(<21)

20 min. per week
€ 415,00 per jaar
( €41,50 per maand)

Individueel
(aanbevolen door docenten)
30 min. per week
€ 605,00 per jaar
( € 60,50 per maand)

(>21)

€ 440,00 per jaar (*)
(€ 44,00 per maand) (*)

€ 650,00 per jaar (*)
(€ 65,00 per maand) (*)

Groepslessen

(<21)
(<21)

30 min. per week (2 pers.)
€ 390,00 per jaar
(€ 39,00 per maand)

40 min. per week (3 of meer pers.)
€ 505,00 per jaar
(€ 50,50 per maand)

(>21)
(>21)

€ 415,00 per jaar (*)
€ 41,50 per maand (*)

€ 540,00 per jaar (*)
(€ 54,00 per maand) (*)

Onderstaande lessen en prijzen zijn onder voorbehoud en bij voldoende deelname
Theaterlessen

(kinderen)
€ 225,00

donderdag van 16.00 uur – 18.00 uur
start oktober 2018 tot en met juni 2019

(volwassenen)
€ 300,00 (*)

Donderdag van 18.30 uur – 20.00 uur
start oktober 2018 tot en met juni 2019

Combo en ensemble lessen

€ 20,00 per maand (*)

Blazersgroepen (elke week 45 minuten)

€ 20,00 per maand (*)

(*) Prijzen zijn exclusief BTW. Voor leerlingen boven 21 jaar zijn wij verplicht om 21%
BTW in rekening te brengen.

Er is de mogelijkheid om thuis individueel les te krijgen voor de meerprijs van € 10,00 (*) per
maand (binnen een straal van 5 km). Dit geldt alleen als de leerling niet in staat is vanwege
gezondheidsklachten aan de muziekschool les te nemen.
 De inschrijving van de lessen geldt in principe voor het hele cursusjaar. Halverwege
het cursusjaar instappen blijft mogelijk.
 De jaarrekening wordt aan het begin van het cursusjaar uitgegeven en dient binnen 14
dagen te worden voldaan. Ook in maandelijkse termijnen betalen behoort tot de
mogelijkheden. Graag aan het begin van het jaar even aangeven.
 Schoolvakanties zijn vrij. Evenals doordeweekse zon- en feestdagen
 De muziekschool ligt in de maanden juli en augustus stil. Deze maanden worden ook
niet in rekening gebracht. Als u toch graag door wilt lessen is dit evt. met uw docent te
overleggen
 Afzegging van de les (liefst 24 uur van te voren) is voor rekening van degene die
afzegt.

Gezinskorting
Een gezin met twee of meerdere kinderen ontvangt 6 euro korting op het maandelijkse lesgeld
per kind vanaf het tweede kind.

