
Muzieklessen Jeugd
 

 
 

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

          € 508 
          € 127

1 x 14 dagen 30 minuten 18 lessen*

Knipkaart 5 lessen 30 minuten**

Knipkaart 9 lessen 30 minuten**

Tarieven Muziek 
2022-2023
gemeente Bernheze

Prijs per les
t/m 20 jaar

Jaarprijs  
t/m 20 jaar

€ 14,11
 

€ 21,11
 

€ 28,20
 

€ 28,22
 

 
 

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

   € 749 
   € 187

1 x 14 dagen 30 minuten 18 lessen*

Knipkaart 5 lessen 30 minuten**

Knipkaart 9 lessen 30 minuten**

€ 20,81
 

€ 31,89
 

€ 34,44
 

Muzieklessen Volwassenen
 

Cursusseizoen 2022 - 2023
 gemeente Bernheze

Cursusseizoen 2022 - 2023
 gemeente Bernheze

€ 34,40
 

Prijs per les
vanaf 21 jaar

(inclusief btw)

Jaarprijs  
vanaf 21 jaar

(inclusief btw) 

€ 380
 

€ 141

€ 254

€ 574

€ 172

€ 310

Korting 
* gezinskorting: 3e en elk volgend gezinslid:  € 45,-. 
* 65+ korting: indien je 65 jaar of ouder bent, dan ontvang je 
   automatisch een korting van 10% op het cursusgeld. 
* hafa-korting: 
€ 45,- (jaarcursus) 
€ 22,50 (cursus van 18 lessen)
 (inschrijving uitsluitend via vereniging) 
 
Bovengenoemde kortingen zijn alleen van toepassing op  
jaarcursussen (meer dan 18 lessen) instrumentaal/vocaal en 
beeldend, niet op ensembles en koren. Alle kortingen worden 
naar rato (afhankelijk van de startdatum) verleend.
  

Jeugdcultuurfonds 
Wil jouw kind graag op muziek- of dansles, leren tekenen of 
toneelspelen, maar is er thuis niet voldoende geld voor?  
Het Jeugdfonds Cultuur Brabant helpt!
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.muzelinck.nl/over-muzelinck/jeugdfonds-cultuur/

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

Proefles 
Eerst proberen? Het is mogelijk om een proefles (20 
minuten) af te nemen. 
Tarieven proeflessen  
t/m 20 jaar: € 19,- 
21 jaar en ouder: € 24,- 

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

** Knipkaarten 
Wanneer je een gevorderde leerling bent, dan is het 
mogelijk om te kiezen voor een knipkaart van 5 of 9 
lessen.

BTW
Voor alle cursisten van 21 jaar en ouder geldt het tarief 
inclusief 21% btw. 

Termijnbetaling 
Bij automatische incasso kan men, afhankelijk van de 
startdatum en de hoogte van het totaalbedrag, in 1, 2, 4 
of 8 termijnen betalen. 


