TARIEVEN EN BEPALINGEN…wat u kunt verwachten van Sjoeane
Toean/Saxlesutrecht (info en spelregels):
DESKUNDIG ADVIES...over alles wat er zoal komt kijken bij de aanschaf van
een saxofoon.
PROEFLES…is gratis, mits er wordt besloten om vervolglessen te nemen.
Blijft het bij een eenmalige proefles dan wordt het normale tarief van 30
minuten les in rekening gebracht (zie tarieven)
LESMOGELIJKHEDEN
30 minuten per week / 30 minuten 2-wekelijks 45 minuten per week / 45
minuten 2-wekelijks 60 minuten per week / 60 minuten 2-wekelijks
Losse lessen: 5 of 10 lessen van 30, 45 of 60 minuten
NB: Lessen kunnen gedeeld worden met meerdere personen, zonder bijbetaling.
TARIEVEN…zijn vast; uitgangspunt vormen de tarieven zoals bepaald door de
NTB (Nederlandse Toonkunstenaarsbond voor professionele musici).
Op de, binnen de lespraktijk gebruikte es-overeenkomsten voor het geven van
(privé)muziekonderwijs, zijn de door de NTB voorgeschreven lesbepalingen van
toepassing. Deze zijn weergegeven op de nota en/of de lesovereenkomst.
LESTIJDEN …zijn in principe op een vast tijdstip op een vaste dag, in overleg
met de docent. Voor de losse lessen (overwegend volwassenen) worden
afspraken per keer gemaakt. Voor deze losse lessen geldt tevens: 5 lessen af te
nemen binnen 12 weken na startdatum, 10 lessen af te nemen binnen 22 weken
na startdatum.
VAKANTIES …hiervoor wordt het rooster van de basisschoolvakanties
gevolgd.
VERHINDERING …graag zo spoedig mogelijk doorgeven - minimaal 24 uur
van tevoren, zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Bij te late

afmelding wordt de les in rekening gebracht.
WIJZE VAN BETALEN …facturering 2 maal per cursusjaar voor de
jaarcursussen. Voor de losse lessen wordt in overleg, per 5 of 10 lessen
gefactureerd.
OPZEGGEN…jammer, maar kan met inachtneming van een opzegtermijn van
1 maand
TARIEVEN:
Lestijd
60 minuten € 50,00
45 minuten € 37,50
30 minuten € 25,00

Aantal leerlingen per les, zonder bijbetaling
1 of maximaal 2
1 of maximaal 2
1 of maximaal 2

Proefles (30 min)
Gratis *, tenzij… 1 (zie hieronder)
(30 min)
Losse lessen: 5 of 10 lessen van 30, 45 of 60 minuten, flexibel in te plannen, op
afspraak.
TARIEF ENSEMBLELESSEN (trio’s, kwartet, orkest) per uur:
€ 55,00
*Proefles: is gratis, tenminste als er wordt besloten om vervolglessen te nemen.
Blijft het bij een eenmalige proefles dan wordt het normale tarief van 30
minuten les in rekening gebracht (zie tarieven).

