Zingen Zien en Horen
LESTARIEVEN

PRODUCT

LESDUUR

per 1 september 2021
DOELGROEP
Kinderen

Zanglessen

in minuten

Proefles
45/ keer
Abonnement/5 maanden
30 / week
Jongvolwassenen 16+
Proefles
45-60 / keer
en/of studenten tot 21 jaar Abonnement/5 maanden
45 / week
Knipkaart 5 lessen
60 / 1-4 weken
Volwassenen vanaf 21 jaar Proefles
60 / keer
Vervolgles los
60 / keer
Knipkaart 5 lessen
60 /1-4 weken
Duolessen
Duozangles, per persoon
60 / keer
voor alle categorieen
Knipkaart 5 lessen
60 / 1-4 weken
SPECIALISATIE/professionals
Volwassenen vanaf 21 jaar Spreken, Estill, Vrouwentenor60-75 / keer

BEDRAGEN in euro's KORTING
BTW 21%
exclusief inclusief
36
409
40
545
218
41
50
51
62
218
264
30
36
128
154
67.77

in %

30
30

15
15

82

Over de Tarieven
Regulier zangonderwijs aan leerlingen tot de leeftijd van 21 jaar is vrijgesteld van BTW-heffingen. Vanaf 21 jaar bestaat de verplichting om 21% BTW af
te dragen over het lesbedrag dat moet worden doorberekend aan de leerling.
Specialistische coaching o.a. training van spreekvaardigheden, Estill Voice Training en vrouwentenoren vraagt meer maatwerk en kent een aangepast
tarief, ook voor een eerste kennismakingssessie. Voor meerdere sessies kan een offerte worden aangevraagd.
Abonnementen
Maandelijkse betaling van abonnementen (82 euro voor kinderen en 109 per maand voor jongvolwassenen) bij voorkeur via een automatische
overschrijving die uiterlijk de 10e van de maand binnen moet zijn.
Abonnementen lopen van 1 sept tot en met 31 januari en van 1 februari tot en met 30 juni.
Let op: lesgeld dat niet voor de 1e van de daaropvolgende maand is voldaan, wordt verhoogd met 10 euro aan administratiekosten.
Er zijn in principe geen lessen tijdens de kerstvakantie en in de maanden juli en augustus. Over de maanden juli en augustus is dan ook geen lesgeld
verschuldigd. Tussentijds opzeggen van abonnementen is niet mogelijk tenzij er sprake is van overmacht. Dit gaat in overleg met de docent.
Het laten omzetten van een abonnement in een knipkaart is bespreekbaar.
Knipkaarten
De kosten van de knipkaart moeten tijdens of onmiddellijk na het opnemen van de eerste van vijf lessen worden voldaan. Blijkt een week na de eerste
les dat er geen overschrijving binnengekomen is, dan wordt het hogere tarief van een eenmalige les doorberekend. Alle lessen van de knipkaart dienen
binnen een half jaar te zijn opgenomen, geteld vanaf de eerste les. Ook worden alle lesdata tijdens de eerste les al vastgelegd. De lesdata kunnen later
eventueel nog gewijzigd worden (zie voor voorwaarden onder het kopje ‘afmeldingen-knipkaarten’). Groepslessen voor meer dan 2 personen zijn ook
mogelijk. Informeer naar tarieven en voorwaarden.

Afmelden en inhalen van lessen
Abonnementen:
Een les moeten afzeggen is jammer maar bij tijdig afmelden is het mogelijk om voor later in dezelfde week een nieuwe afspraak te maken. De leerling
kan de gemiste les niet inhalen in de daaropvolgende week, tenzij de les wordt verzet op verzoek van de docent. Dit laatste is niet van toepassing bij
lesuitval door ziekte van de docent voor de duur van maximaal 1 kalendermaand. Bij ziekte die langer duurt dan 1 maand komt er een vervangende
docent beschikbaar of wordt het resterende lesgeld teruggestort.
Als extra service kan na afloop van het seizoen in de 1e week van juli een les worden ingehaald.
Knipkaarten:
Voor alle lessen geldt dat de afgezegde les altijd komt te vervallen als deze niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgemeld én er geen nieuwe
afspraak mogelijk is voor dezelfde week van afmelding. Uitsluitend de houder van een knipkaart van VIJF lessen of meer kan 1 keer van het recht
gebruik maken om een afgezegde les in te halen, ook wanneer de les minder dan 24 uur van tevoren is geannuleerd.
Lessen afgezegd op verzoek van de docent, -ook bij ziekte- worden altijd ingehaald.
Eenmalige lessen:
In geval van afzegging binnen 24 uur vóór aanvang van de les is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd.
Afmelden op de dag zelf graag direct per telefoon. Whatsapp of sms kan ook mits dit minimaal 4 uur van tevoren gebeurt. Niet inspreken op de
voicemail aub. Berichten van afmelding per e-mail zie ik graag minimaal 24 uur van tevoren in mijn Inbox.

Administratiekosten bij wijzigen lesafspraken
Tijdens de les kunnen vervolgafspraken zonder extra kosten worden gewijzigd. Buiten de les om kunnen er voor het maken of veranderen van een
lesafspraak administratiekosten in rekening worden gebracht tot een maximum van 10 euro per incident. Dit geldt voor alle leerlingen.
Wanneer een afgezegde les komt te vervallen zijn er nooit administratiekosten verschuldigd.

Betaalwijze.
Bedragen aan lesgeld en/of administratiekosten kunnen contant worden meegebracht of overgemaakt naar:
IBAN: NL 12 TRIO 0390182613 op naam van Zingen Zien en Horen in Wageningen (Oude Eekmolenweg 71, 6706 AN).

Ik heb kennisgenomen van de bovenstaande informatie en ga akkoord met de voorwaarden,
Wageningen ........................................................202...
DOCENTE:

LEERLING(E):

Hanny van Lankeren

naam ............................................................................................................................

Tel. 0031 6 489 313 75
Handtekening:

Graag uitprinten en invullen aub. Het ingevulde exemplaar meebrengen of mailen naar: hanny@zingenzienenhoren.nl

