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Voorwaarden en tarieven lespraktijk Roeland van de Sande per 01-01-2019
WEKELIJKSE OF TWEEWEKELIJKSE LESSEN
Betaling
•

•
•
•

Leerlingen die op regelmatige basis les willen kunnen wekelijks of tweewekelijks les nemen.
Zij krijgen voor twee periodes een voorschotfactuur (voor de maanden augustus t/m
december en voor januari t/m juli).
De facturen worden vooruitbetaald, ineens of in maandelijkse termijnen.
Wanneer een leerling zich in de loop van het jaar aanmeldt, wordt er een aangepaste
voorschotfactuur gemaakt voor het restant van de lopende periode.
Er kan restitutie plaatsvinden, volgens onderstaande voorwaarden, aan het einde van een
factuurperiode, of wanneer een leerling stopt met lesnemen.
Voor een proefles hoeft niet te worden betaald.

Tarieven
Ik hanteer een variabel tarief. Behalve het standaardtarief is er een laag tarief voor mensen die minder
kunnen betalen. Voor toepassing van het lage tarief nemen we contact op om af te stemmen wat
redelijk is. Voor leerlingen van 21 jaar of ouder ben ik btw-plichtig. Voor hen wordt daarom bij het
netto tarief nog 21% BTW in rekening gebracht.
Leerlingen onder 21 jaar

Leerlingen van 21 jaar of ouder

Laag tarief
Per half uur

€ 17,-

€ 20,57 (€ 17,- + € 3,57 BTW, 21 %)

Standaardtarief
Per half uur

€ 20,-

€ 24,20 (€ 20,- + € 4,20 BTW, 21%)

Langere lesduur
Het is ook mogelijk 3 kwartier les te nemen. Het tarief per half uur blijft dan hetzelfde.
Voorbeeld: standaardtarief voor leerlingen onder 21 jaar voor 3 kwartier les is € 30,- .
Korting
Als uit één huishouden twee of meer leerlingen wekelijks komen dan is er voor één leerling wekelijks
€ 1,- korting.
Aangepast tarief
Indien de hoogte van het inkomen betaling van een hobby in de weg staat, bestaat de mogelijkheid tot
gratis les of les tegen een aangepast tarief, onder het lage tarief. Hiervoor is beperkt plaats.
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Voorwaarden
•
•

•
•

•
•

•

•

Lesdagen zijn alle dagen van maandag t/m vrijdag buiten de lagere schoolvakanties en buiten
de vrije feestdagen.
Leerlingen die na een lopend lesjaar na de zomervakantie doorgaan met de lessen dienen
vanaf de eerste lesweek te betalen. Het is dus voor iedere leerling zaak in augustus tijdig te
reageren op bericht over het nieuwe rooster zodat in de eerste lesweek gestart kan worden.
Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kan een in de eerste lesweek gemiste les later worden
ingehaald. Indien nodig wordt in die week ook op zaterdag lesgegeven. Hetzelfde geldt voor
leerlingen die zich vóór of in de zomervakantie nieuw aanmelden, met dien verstande dat een
proefles gratis is.
Leerlingen die tweewekelijks komen hebben altijd in de eerste week na een vakantie les. Tenzij
ze op hun lestijd om de week afwisselen met een andere leerling: in dat geval wordt een
aangepast schema afgesproken.
Wanneer de docent een les afzegt, wordt deze gerestitueerd wanneer het niet lukt in te halen.
Wanneer een leerling een les afzegt, wordt deze niet gerestitueerd maar kan er worden
ingehaald, voor zover de agenda het toelaat en voor zover er sprake is geweest van overmacht.
Dus bij "ik ga liever een dagje uit", "mijn tante was vorige week jarig dus ik heb niet geoefend"
of "ik ga een dag langer op vakantie" wordt niet ingehaald. Inhaallessen "opsparen" is niet
mogelijk en een les dient op korte termijn te worden ingehaald, bij voorkeur binnen een week.
Wanneer een leerling meer dan 3 weken ziek of geblesseerd is, wordt na de derde gemiste
lesweek lesgeld gerestitueerd, tot hervatting van de lessen. De eerste gemiste les kan later
worden ingehaald.
Volwassen leerlingen die voor werk aaneengesloten periodes naar het buitenland moeten of
vakantie opnemen buiten de lagere schoolvakanties kunnen lesgeld gerestitueerd krijgen
indien inhalen op redelijke termijn niet mogelijk is. Als ze wekelijks lesnemen, voor maximaal
3 om bovengenoemde redenen gemiste lessen per factuurperiode. Als ze tweewekelijks
lesnemen, voor maximaal 1 les per factuurperiode.
Wanneer een leerling wil stoppen met pianoles wordt de termijn voor de laatste lopende
maand doorberekend. Als in maandelijkse termijnen is betaald zal lesgeld van die laatste
maandelijkse termijn dus niet gerestitueerd worden. Als de voorschotfactuur ineens is betaald
wordt lesgeld gerestitueerd, namelijk alle termijnen na de lopende maand.
Voorbeeld: wanneer een leerling op 10 oktober aangeeft te willen stoppen wordt de termijn
voor de maand oktober doorberekend. Als ineens betaald is worden de termijnen voor
november en december gerestitueerd. Overigens staat het de leerling uiteraard vrij de
resterende lessen in de maand oktober nog naar les te komen.
Soms vallen lessen in de maand augustus onder de termijn van de maand september. Als in
zo’n geval een leerling stopt in augustus dan wordt lesgeld voor lessen in de maand september
niet gerestitueerd. Soms vallen lessen in de maand juli onder de termijn van de maand juni.
Als in zo’n geval een leerling stopt in de maand juni dan wordt lesgeld voor lessen in de maand
juli niet gerestitueerd.
Leerlingen die na een lopend lesjaar willen stoppen met de lessen dienen zich vóór aanvang
van de zomervakantie af te melden. Doen ze dat niet dan worden 4 lessen (1 gemiddelde
termijn) na de zomervakantie in rekening gebracht; er is immers een plek voor hen
vrijgehouden.
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LESNEMEN MET EEN STRIPPENKAART
Betaling
Volwassen leerlingen die niet op regelmatige basis willen komen, kunnen een strippenkaart kopen. Er
zijn strippenkaarten voor 3 of 6 klokuren. Je kunt er lessen mee nemen van een half uur of 3
kwartier. Je kunt per les afspreken, op korte of op langere termijn. Zo'n kaart biedt de leerling dus
meer vrijheid.
Er is geen gratis proefles voor leerlingen die met een strippenkaart les willen nemen. Er is wel de
mogelijkheid tegen betaling een enkele les als proef te nemen. Daarvoor geldt hetzelfde tarief als
voor de strippenkaart. Het tarief voor een les van een half uur is € 24,40 (€ 20,- + € 4,20 BTW, 21 %).
Het tarief voor een les van 3 kwartier is € 36,30 (€ 30,- + € 6,30 BTW, 21%).

Tarieven
Standaardtarief
De prijzen van alle strippenkaarten zijn gebaseerd op een uurtarief van € 48,40 (€ 40,- + € 8,40 BTW,
21%).
Strippenkaart voor 3 klokuren: € 145,20 (incl. € 25,20 BTW, 21%)
Strippenkaart voor 6 klokuren: € 290,40 (incl. € 50,40 BTW, 21%)
Aangepast tarief
Indien de hoogte van het inkomen betaling van een hobby in de weg staat, bestaat de mogelijkheid tot
gratis les of les tegen een aangepast tarief. Hiervoor is beperkt plaats.

Voorwaarden
•
•
•

•

Een strippenkaart vervalt na 12 maanden.
Een strippenkaart staat op naam en is dus niet overdraagbaar.
Wanneer een leerling een les afzegt dan kan deze op korte termijn worden ingehaald, bij
voorkeur binnen een week en indien sprake is van overmacht. Bij "ik ga liever een dagje uit",
"ik ben niet aan oefenen toegekomen” of "ik ga een dag langer op vakantie" wordt dus niet
ingehaald. Een door de docent afgezegde les gaat niet van de strippenkaart af.
Er is voor een strippenkaart geen restitutie mogelijk.
Roeland van de Sande
Amersfoort, 1 januari 2019

