Muziek
2020-2021
Lesgelden gemeente Oss t/m 20 jaar

21 jaar en ouder
(tarief is incl. btw)

Privéles 36 lessen: 20 minuten per lesweek
Uitbreiding, per 5 minuten per lesweek

€ 597
€ 150

€ 723
€ 181

1 x 14 dagen 30 minuten 18 lessen*

€ 451

€ 567

Knipkaart 5 lessen 30 minuten**

€ 143

€ 174

Knipkaart 9 lessen 30 minuten**

€ 251

€ 305

Lesgelden gemeente Bernheze t/m 20 jaar

21 jaar en ouder
(tarief is incl. btw)

Privéles 36 lessen: 20 minuten per lesweek
Uitbreiding, per 5 minuten per lesweek

€ 489
€ 123

€ 723
€ 181

1 x 14 dagen 30 minuten 18 lessen*

€ 367

€ 567

Knipkaart 5 lessen 30 minuten**

€ 143

€ 174

Knipkaart 9 lessen 30 minuten**

€ 251

€ 305

De bedragen inclusief btw zijn naar hele bedragen
afgerond. Op alle cursussen zijn de algemene
cursusvoorwaarden van toepassing.

Termijnbetaling
Bij automatische incasso kan men in 1, 2, 4 of 8
termijnen betalen.

*1 x 14 dagen 30 minuten les
Deze lesvorm is enkel mogelijk in overleg met de
docent en niet geschikt voor beginnende leerlingen.

Korting
Alleen van toepassing op jaarcursussen (18 lessen
of meer) instrumentaal/vocaal en beeldend, niet op
ensembles en koren.

** Knipkaarten
Knipkaarten zijn niet geschikt voor beginnende
leerlingen.
Proefles
Eerst proberen? Het is mogelijk om een proefles (20
minuten) af te nemen.
Tarieven proeflessen
t/m 20 jaar: € 18,21 jaar en ouder: € 23,BTW
Voor alle cursisten van 21 jaar en ouder geldt het tarief
inclusief 21% btw. Voor de tarieven van de ensembles
geldt een btw tarief van 9%.

* gezinskorting: 3e en elk volgend gezinslid: € 45,-.
* 65+ korting: indien u 65 jaar of ouder bent
ontvangt u automatisch een korting van 10%
op het cursusgeld.
* hafa-korting voor Oss: € 45,(inschrijving uitsluitend via vereniging)

