
TROMPETLES HOUTEN
Het Houtens Muziek Collectief

Lestijden en locatie
De lessen vinden plaats op dinsdagen in Theater aan de Slinger/Muziekschool lokaal 3.29
Lestijden worden aan het begin van het seizoen in overleg gepland
Jaarplanning/vakantieperiodes gaan mee met het schoolseizoen midden Nederland
Let wel: kerstvakantie = 2 weken, meivakantie = 2 weken

Tarieven en lesvormen voor het seizoen 2021/2022

Tot 21 jaar zijn leerlingen vrijgesteld van BTW
Vanaf 21 jaar incl.  21% BTW 

# Privéles

Wekelijkse les van 30 minuten < 21 jaar € 872,-     BTW vrijgesteld
≥ 21 jaar € 996,-     incl. BTW  

Wekelijkse les van 40 minuten < 21 jaar € 1126,-   BTW vrijgesteld
≥ 21 jaar € 1240,-   incl. BTW

# Duoles 
(alleen voor kinderen)

Wekelijks les van 40 minuten: € 684,-     BTW vrijgesteld

In het geval van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin: 2e kind    10 % korting
3e kind    15 % korting

(dit geldt voor zowel de privéles als de duoles)

# 10 rittenkaart 
(voor volwassenen, dus vanaf 21 jaar)

Om de week of  op afspraak 30 minuten € 269,-     incl. BTW
Om de week of  op afspraak 40 minuten € 335,-     incl. BTW

# 15 rittenkaart 
(voor volwassenen, dus vanaf 21 jaar)

Om de week of  op afspraak 30 minuten € 404,-     incl. BTW
Om de week of  op afspraak 40 minuten € 503,-     incl. BTW

# Regenboog Trompetters 
Groepsles voor kinderen van 7 tot 9 jaar bij wie de voortanden al gewisseld zijn
(Alleen mogelijk bij voldoende aanmeldingen - 3 kinderen per groep)

8 lesweken van 45 minuten per les € 160,-     BTW vrijgesteld 

Gedurende deze periode krijgen de leerlingen  een gekleurde 
kunststof trompet in bruikleen. Hierbij wordt een borgsom van
€100,- gevraagd welke retour wordt gegeven na afloop van de cursus
(Uiteraard indien het instrument onbeschadigd wordt ingeleverd)

Lesgeld kan worden voldaan in 2 termijnen:
1e termijn 1 oktober 2021
2e termijn 1 februari 2022

Of  in 4 termijnen
1e termijn 1 oktober 2021
2e termijn 1 januari 2022
3e termijn 1 maart 2022
4e termijn 1 mei 2022

Uiterlijk 1 week voor aanvang van de lessen ontvangt u per mail een factuur en een lesovereenkomst 
welke ondertekend afgeven kan worden tijdens de 1e les. De lessen starten vanaf  31 augustus 2021.

De lestarieven zijn gebaseerd op 37 lesweken

Voor verdere info en/of  inschrijvingen kunt u met mij contact opnemen:
Olaf  Schipper, Trompetles Houten/Het Houtens Muziek Collectief
info@olafschipper.nl - tel: 0650661942

         Olaf  Schipper
               Trumpet
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        Gelieve de betaling binnen 14 dagen te voldoen onder vermelding van het factuurnummer
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