
Prijslijst Katrien Haije seizoen 2021 2022 
 
Informatie: katrien.haije@gmail.com tel.nr.: 06 123 20 994 
Lesdagen : donderdag en vrijdag: Houten Centrum (evt. andere dagen in overleg) 
Bij de Stichting Leergeld/ Jeugdfonds voor Sport Cultuur kan, via een intermediair financiële ondersteuning worden 
aangevraagd (in elk geval komen U-pas houders daarvoor in aanmerking). 
 
Tarief 1 :  < 21 jaar  en tarief 2>21 jaar (inclusief 21% BTW) 
 
Startcursus 
Deze cursus is bedoeld voor eerstejaars-leerlingen, die een jaar lang kennis willen maken met het instrument. De lessen 
duren 30, 40 of 50 minuten afhankelijk van de groepsgrootte  (resp.3, 4 of 5 personen). De cursus kan alleen van start gaan 
bij voldoende aanmeldingen van leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd. 
 Tarief 1: euro 360 per jaar (of 4 termijnen à euro 90). Code: S 1 
 
Groepsles 
- 30 of 45 minuten (2 of 3 leerlingen) 
  Tarief 1: euro 464 per jaar (of 4 termijnen à euro 116). Code: G 1 
 
Individuele les :  
- Wekelijkse les van 20 minuten. Code: I 1 
  Tarief 1: euro 608 per jaar (of 4 termijnen à euro 152). 
  Tarief 2: euro 736 per jaar (of 4 termijnen à euro 184) 
 
- Wekelijkse les van 30 minuten. Code: I 2 
  Tarief 1: euro 852 per jaar (of 4 termijnen à euro 213).   
  Tarief 2: euro 1032 per jaar (of 4 termijnen à euro 258)  
 
- Een keer per 2 weken les van 30 minuten. Code: I 3 
  Tarief 1: euro 464 per jaar (of 4 termijnen à euro 116).  
  Tarief 2: euro 552 per jaar (of 4 termijnen à euro 138).  
 
- Een keer per 2 weken les van 45 minuten. Code: I 4 
  Tarief 1: euro 660 per jaar (of 4 termijnen à euro 165).   
  Tarief 2: euro 800 per jaar (of 4 termijnen à euro 200) 
 
Ensembles 
-Volwassenen-ensemble  En Bloc :        niet-leerlingen :euro 242  incl. BTW per cursus.(25 weken)  
  niveau: gevorderd                            leerlingen :euro 103  incl. BTW per cursus.(25 weken) 
-Volwassenen-ensemble Houtijn:     niet-leerlingen :euro 180  incl. BTW een keer per 14 dagen   
  niveau: gemiddeld                       leerlingen :euro   97  incl. BTW een keer per 14 dagen  
-Jeugd-ensemble La Mariposa:        niet-leerlingen :euro 120, een keer per 14 dagen 
                                                                      leerlingen :euro  80  een keer per 14 dagen  
                     leerlingen hmc :euro 100  een keer per 14 dagen  
 
 
Het lesgeld kan in 2 of in 4 termijnen betaald worden en is gebaseerd op 37 lesweken.  
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