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Tarieven lesgeld schooljaar 2017/2018
Kinderen (t/m 20 jr) :

2017/2018

Per
Per
Per
Per

€
€
€
€

20,25
67,50
81,810,-

€
€
€
€

21,75
72,50
87,870,-

les (30 min.)
maand (12x)
maand (10x, augustus t/m juni)
jaar

Volwassenen (21 jr en ouder) :
Per
Per
Per
Per

les (30 min.)
maand (12x)
maand (10x, augustus t/m juni)
jaar

Bij betaling in 10 termijnen worden de zomermaanden juli en augustus niet doorbetaald.
Het totale bedrag is hetzelfde. De makkelijkste manier van betalen is een periodieke
overschrijving per giro of bank. In dat geval maakt U gebruik van een betaling in 12
termijnen.
Vakantierooster 2017/2018
Het schooljaar begint op maandag 28 augustus 2017.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaar/Carnaval
2e Paasdag
Meivakantie
2e pinksterdag
Zomervakantie

di
ma
di
ma
vr
ma
ma

17
25
13
2
27
21
9

oktober
december
februari
april
april
mei
juli

-

zo 22 oktober
zo 7 januari
zo 18 februari

-

do 10 mei

-

zo 19 augustus

Het rooster komt vrijwel overeen met dat van het basisonderwijs.
In uitzonderingsgevallen kan in onderling overleg afgeweken worden van het rooster.

Lesvoorwaarden
De lesvoorwaarden kunt U terugvinden op de achterzijde van dit overzicht.

BEPALINGEN
voor het geven van prive-muziekonderwijs, opgesteld door de
Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars-Vereniging
Artikel 1
De lesovereenkomst gaat in op ..............................
De overeenkomst loopt af op de dag waarop het lager onderwijs in de plaats, waar de
lessen worden gegeven, na de zomervakantie van start gaat. De overeenkomst wordt op
de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij de overeenkomst vóór 15 juni
schriftelijk wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende
afloopdatum. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden
met inachtneming van een periode, die twaalf weken bevat, hetgeen inhoudt, dat na de
opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze
lessen recht heeft.
Artikel 2
De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het lager onderwijs in de
plaats, waar de lessen worden gegeven. (z.o.z.)
Artikel 3
Het totaal verschuldigde bedrag tot de afloopdatum van de overeenkomst komt tot stand
door het aantal nog te geven lessen tot de afloopdatum te vermenigvuldigen met de
lesprijs. De lesprijs bedraagt € ............................ Elke les heeft een duur van 30
minuten. Het totaal verschuldigde bedrag wordt in maandelijkse termijnen bij
vooruitbetaling voldaan. (z.o.z.)
Artikel 4
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld
verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid,
daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste
vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen,
is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die
periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gedurende
een aaneengesloten verzuimperiode, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen
lesgeld meer verschuldigd.
Artikel 5
Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode
twee lessen doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens
arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer
verschuldigd.

