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 Praktijkinformatie  
  

1. Een les afzeggen is voor eigen rekening.  

  

2. Een les verzetten moet minimaal 1 week van tevoren worden aangegeven(behalve bij ziekte),als 

de les niet verzet kan worden is de vervallen les voor eigen rekening.  

3. Bij elke afzegging van mijn kant zal de les worden ingehaald (indien mogelijk).  

  

4. Er wordt geen les gegeven tijdens de reguliere middelbare schoolvakanties (regio midden), met 

uitzondering van de zomervakantie. De zomervakantie is 6 weken, gelijk met de basisschool.  

Daarnaast wordt er 1 vrij opneembare week geen les gegeven gedurende het pianoles seizoen.

Deze week wordt vooraf bepaald door Geanne en zal geruime tijd van te voren worden 

aangegeven.  

  

5. De tarieven zijn (per 1-Feb-2023):  

  

Pianoles 1 seizoen privé-les  Jaarbedrag (TOT 21 jaar) Termijnbedrag (TOT 21 jaar)  

30 minuten per week of   

1 uur per 2 weken  

  

€ 900,00  

  

€ 225,00  

  

30 minuten per 2 weken of 

1 uur per maand  

  

€ 450,00  

  

€112,50  

  

45 minuten per 2 weken  

  

€ 675,00  € 168,75  

20 minuten per week  

  

€ 600,00  € 150,00  

    
  



Pianoles 1 seizoen privé-les  Jaarbedrag (VANAF 21 jaar) Termijnbedrag (VANAF 21 jaar)  

30 minuten per week of   

1 uur per 2 weken  

  

€ 1088,00  

  

€ 272,00  

  

30 minuten per 2 weken of 

1 uur per maand  

  

€ 544,00  

  

€136,00  

  

45 minuten per 2 weken  

  

€ 816,00  € 204,00  

20 minuten per week  

  

€ 726,00  € 181,50  

    

 

  
6. Het jaarbedrag moet in 4 termijnen en voor de aangeven datum  betaald worden. De  

termijnen zijn:  

  

Termijnen  Datum  

1e termijn  

  

1 september  

2e termijn  

  

1 december  

3e termijn  

  

1 februari  

4e termijn  

  

1 mei  

  

7. Opzeggen kan 2 x per seizoen: voor 1 augustus of voor 1 februari, anders wordt het stilzwijgend 

verlengd. Opzeggen dient 2 maanden voor deze data te gebeuren.  


