Tarieven & Lesregels Jacqueline Arts
Mogelijke instrumenten:
Blokfluit | Dwarsfluit | Saxofoon (alle soorten) | Klarinet
Leslocaties:
•
Dreumel (alle instrumenten)
•
Tiel (Zinder, Rechtbankstraat 1) (dwarsfluit)
•
Regio Oss (bij u thuis, alleen in overleg)
Lesmogelijkheden:
•
Individueel
•
Duo / Trio (vrienden, kennissen, familie)
•
Grotere groepen zijn bespreekbaar
Tarieven voor de locatie Dreumel
30 minuten
€ 25
45 minuten
€ 30
60 minuten
€ 35
Tarieven voor les bij u thuis (meerprijs van € 5 per les –
reiskostenvergoeding)
30 minuten
€ 30
45 minuten
€ 35
60 minuten
€ 40
Tarieven voor de lessen in Tiel
Locatie Tiel
www.ktsm.nl/ktsm/ of www.zinder.nl
(de enige locaties in Tiel voor dwarsfluitles!)

Lees verder op de volgende pagina voor de lesregels…
Let op! Deze gelden alleen voor les in Dreumel of bij u thuis.
Zinder en KTSM hebben eigen regels.

Lesregels voor les in Dreumel
of bij u thuis
U zit niet vast aan een contract, wel gelden onderstaande regels:
•
Tarieven gelden per leerling en per les
•
Voor leerlingen boven de 21 jaar geldt 21% btw, kinderen onder
de 21 jaar betalen geen btw
•
Een lesjaar loopt van augustus/september tot en met juni/juli
•
Voorafgaand aan de eerste les (van het schooljaar) wordt
afgesproken wat voor lesduur, -locatie en –vorm gebruikt zal
worden. Dit is alleen in overleg met de docent op een later moment
nog te wijzigen.
•
In de vakantieperiodes kan les gevolgd worden in overleg (dit is
niet verplicht). Het vakantierooster wordt van tevoren verstrekt
door de docent.
•
Lessen die niet gevolgd kunnen worden dienen door de leerling 24
uur van tevoren afgemeld te worden, anders zullen deze alsnog in
rekening gebracht worden door de docent.
•
Bij herhaaldelijke afzegging (meerdere lessen achter elkaar) kan
de docent besluiten de leerling geen les meer te geven.
•
Gemiste lessen door afwezigheid of afmelding van de docent
worden verplaatst en hoeven niet doorbetaald te worden. Vaak zal
de docent proberen de les in te halen als het rooster dit toelaat.
•
Aan het einde van het schooljaar geeft de leerling aan de docent
aan of volgend schooljaar weer les gevolgd zal worden. Bij
opzegging in juni/juli voor het aankomende zijn geen verdere
kosten van toepassing. Bij annulering van de lessen in de start van
het nieuwe cursusjaar na augustus worden 4 lessen doorbetaald.
Betalingsmogelijkheden
•
Betaling per les (contant)
•
Vooruitbetaling middels een 10-rittenkaart (contant of per bank)

BIJ VRAGEN:
www.jacquelinearts.nl
info@jacquelinearts.nl
06 – 14 80 96 51

