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Tarieven lesgeld schooljaar 2020/2021
Kinderen (t/m 20 jr) :

2020

2021

Per les (30 min.)
= Per maand (10 termijnen, september t/m juni)
= Per lesjaar (37 lessen +/- 2 )

€ 21,50
€ 81,70
€ 817,-

€ 22,€ 81,40
€ 814,-

€ 23,€ 87,40
€ 827,-

€ 25,€ 89,50
€ 895,-

Volwassenen (21 jr en ouder) :
Per les (30 min.)
= Per maand (10 termijnen, september t/m juni)
= Per lesjaar (37 lessen +/- 2 )

Bij betaling in 10 termijnen worden de zomermaanden juli en augustus niet doorbetaald.
De makkelijkste manier van betalen is een automatische maandelijkse overschrijving. Dit
kunt U eenvoudig online zelf regelen via uw bank.
Vakantierooster 2020/2021
Het schooljaar begint op maandag 24 of 31 augustus 2020.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie
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april
april
mei
mei
juli

-

za 24
za 2
za 20
ma 4

oktober
januari
februari
april

-

za 15 mei
ma 24 mei
za 28 augustus

Het rooster komt ruwweg 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.

Lesvoorwaarden
• Een lesjaar 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 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 eerstvolgende maand
na de opzegdatum, en behoudt het recht op lessen in die maand.

Handtekening leerling:
(indien minderjarig, handtekening ouder/voogd)

Handtekening docent:

Plaats:
Datum:

