Tarieven 2021-2022 en algemene voorwaarden

LESSEN
Instrumentale kennismakingscursus
individueel

5 lessen

30 min. / week

€ 85

35 weken

30 min. / week

€ 695 *

10 x 60 min. / jaar
of 20 x 30 min. / jaar

€ 400 *

Instrumentale opleiding
individuele les piano/keyboard
knipkaart (volwassenen, individueel)

maatwerk binnen een cursusjaar is mogelijk
cursus (pop)songs begeleiden (individueel)

10 x 60 min. / jaar
of 20 x 30 min. / jaar
maatwerk binnen een cursusjaar is mogelijk

Alle tarieven zijn per leerling per jaar en vrij van BTW.
* Betaling in tien termijnen via automatische betalingsopdracht, is mogelijk.

KOORDIRECTIE
€ 56 per uur (vrij van BTW, excl. reiskosten)
Betaling: per maand, achteraf.!
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€ 400 *

Algemene voorwaarden
Cursusduur
Het cursusjaar loopt van september t/m juni; in juli en augustus zijn er geen lessen.
De vakanties zijn gelijk aan de schoolvakanties, zoals deze door de rijksoverheid zijn vastgesteld voor NoordNederland*. In de vakanties en op feestdagen zijn er geen lessen.
* Schoolvakanties 2021-2022
herfstvakantie
week 42: 18 t/m 22 oktober 2021
kerstvakantie
week 52 en 53: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
voorjaarsvakantie
week 8: 21 t/m 25 februari 2022
meivakantie
week 17 en 18: 25 april t/m 7 mei 2022
zomervakantie
week 29 t/m 34: 16 juli t/m 28 augustus 2022 (de lessen van Muzeman stoppen op 1 juli en
beginnen weer op 1 september 2022)
Lestijden
De lestijd wordt in overleg met de docent vastgesteld.
Overeenkomst instrumentale lessen
De lesovereenkomst wordt aangegaan voor één cursus/cursusjaar en moet schriftelijk ondertekend worden.
In bijzondere omstandigheden kan de overeenkomst tussentijds worden ontbonden.
Gedurende het cursusjaar kunnen aangepaste overeenkomsten worden aangegaan.
Muzeman geeft alleen individuele lessen van 30 minuten (of langer) per week.
Afwezigheid
Bij afwezigheid of ziekte van de leerling blijft er lesgeld verschuldigd.
Bij afwezigheid of ziekte van de docent wordt de les op een ander tijdstip ingehaald.
Foto en video
Bij leerlingenuitvoeringen worden foto’s en video’s gemaakt. Het uitgangspunt daarbij is: zo weinig mogelijk close-ups.
Maar het is niet te vermijden dat de leerlingen erop komen.
Muzeman wil sommige van deze foto’s en video’s graag gebruiken voor PR -doeleinden. In dat geval vindt altijd eerst
overleg plaats en indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat kenbaar maken. Uw bezwaar wordt dan gerespecteerd.
Privacy
Via het inschrijfformulier vragen wij de naam van de leerling, leeftijd, adres, telefoon, e-mail en ouder/verzorger. Dit
uitsluitend met als doel de communicatie met betrekking tot de lessen en de facturering van lesgelden. Deze gegevens
worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.
Privacygegevens worden zonder toestemming niet met anderen gedeeld.
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