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Tarieven lesgeld schooljaar 2021/2022
Betaling in 10 maandelijkse termijnen
Andere lestijden en -vormen in goed overleg.
Een schooljaar bestaat uit ca. 37 lesweken (+/-2 lessen), daarbij inbegrepen online
gegeven lessen. Bij wekelijkse lessen heb je dus recht op minimaal 35 lessen, maar
zonder extra kosten kunnen dat er ook 39 worden. Tarieven zijn gebaseerd op de jaarlijks
voorgestelde uurtarieven van de KNTV ( https://www.vrijekntv.nl/tarieven-kntv/ )
Pianoles kinderen en jongeren t/m 21 jr
20 minuten
25 minuten
30 minuten

september-december 2021
€ 54,30 per maand
€ 67,80 per maand
€ 81,40 per maand

wekelijks les
wekelijks les
wekelijks les

januari-juni 2022
€ 55,50 per maand
€ 69,35 per maand
€ 83,25 per maand

Groepslessen, samenspel, en uitvoeringen.
I.v.m. Corona zijn er vorig seizoen helaas geen groepslessen, samenspel activiteiten, en
uitvoeringen georganiseerd. Ik hoop dat we dit schooljaar weer wel leuke gezamenlijke
activiteiten kunnen organiseren. Over eventuele kosten volgt dan nog nadere informatie.
Volwassenen les op maat (2021/2022):
Bijvoorbeeld:
september-december 2021
30 minuten wekelijks les
€ 89,50 per maand

januari-juni 2022
€ 91,50 per maand)

Andere lesduur en -frequentie in overleg altijd mogelijk.
Vakantierooster 20 21/2022
Het schooljaar begint op 1 september 2021.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

za 16 oktober t/m zo 24 oktober
za 25 december t/m zo 9 januari
za 19 feb t/m zo 27 februari
vr 15 apr t/m ma 18 april
wo 27 apr
ma 25 april t/m zo 8 mei
do 26 mei
zo 5 juni en ma 6 juni
ma 16 juli t/m zo 28 augustus

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

Lesvoorwaarden
•

Een schooljaar bestaat gemiddeld uit 37 lesweken, met een marge van
+/- 2 lesweken.

•

Voor de lessen wordt € ……... per maand bij vooruitbetaling vergoed door de
leerling aan de docent. In de maanden juli en augustus wordt geen lesgeld
betaald. Andere betaaltermijnen zijn in overleg mogelijk.

•

Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een
afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij langdurige ziekte van de
leerling, is na vier weken geen lesgeld meer verschuldigd.

•

Bij ziekte/verzuim van de docent worden maximaal twee lessen per seizoen
normaal doorbetaald. Daarna is geen lesgeld meer verschuldigd. Waar
mogelijk zal in overleg met de leerling een uitgevallen les worden ingehaald.

•

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.

•

Voor tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van 1 maand. U bent in
dat geval nog lesgeld verschuldigd over de volledige eerstvolgende maand na
de opzegdatum, en behoudt het recht op lessen in die maand.

