
LESREGELEMENT  van Muzieklespraktijk TOERMALIJN voor Viool-, Altviool- en Pianoles 

Tenzij anders afgesproken wordt door Miriam van Dixhoorn individueel muziekles gegeven. 

1. Uurtarief: € 45,00 

2. Jaartarief: €720   voor 30 minuten les, verdeeld over 12 maanden à €60 per maand 

           €1080  voor 45 minuten les, verdeeld over 12 maanden à €90 per maand 

           €1440  voor 60 minuten les, verdeeld over 12 maanden à €120 per maand 

3. Als er midden in het seizoen met les wordt begonnen, worden de lessen van de lopende        

maand per les betaald à €22,50 per 30 minuten. Vanaf de volgende maand wordt het gewone 

maandbedrag betaald. Ook tijdens de vakanties wordt het maandbedrag doorbetaald. 

4. Vioolverhuur: €12,50 per maand 

 

Lesregelement voor leerlingen t/m 20 jaar 

1. De lessen die ik zelf moet afzeggen worden z.s.m. ingehaald 

2. Een door de leerling afgezegde les wordt zo mogelijk binnen een week ingehaald, afhankelijk 

van ruilmogelijkheden met andere leerlingen en ieders agenda. Lukt dit niet, dan vervalt de les. 

3. Tijdens schoolvakanties en vrije dagen is er geen muziekles. Onafhankelijk van op welke dag 

je les valt, zal iedereen 37 lessen per seizoen hebben. 

4. Tussentijds opzeggen: Dit dient vóór de eerste dag van de nieuwe maand te gebeuren. Als je 

de lessen vóór het einde van het seizoen wil beëindigen, moet er na de laatste les nog één 

maand doorbetaald worden.  

5. Opzeggen met ingang van de aanvang van het nieuwe seizoen: Vanzelfsprekend worden de 

zomermaanden dan doorbetaald. 

6. Het lesgeld ontvang ik graag aan het begin van de maand op rekening nummer: 

NL 06 TRIO 0390228311, t.n.v. M.E. van Dixhoorn 

Voorwaarden voor leerlingen vanaf 21 jaar:  

1. Uurtarief €50,00 

2. Het lesgeld ontvang ik graag na iedere les 

 

3. Een les wordt per keer afgesproken 

4. Een les kan tot 24 uur van te voren kostenloos worden afgezegd 

5. Een les die minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt in rekening gebracht. 


