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Gitaarlessen 
De lessen vinden plaats op wekelijkse of tweewekelijkse basis op een vast tijdstip in de 
week. Een les duurt 30 minuten tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Tijdens 
schoolvakanties zijn er geen lessen. 

Tarief en facturatie  
Voor de gitaarlessen wordt maandelijks een vast tarief gerekend. Dit tarief is gebaseerd op 
het aantal lessen dat op jaarbasis wordt gegeven en wordt gefactureerd verspreid over 11 
maanden. Het maandtarief is hierdoor altijd even hoog, ook als er een schoolvakantie in 
de maand zit. Stroom je later in het jaar in, dan betaal je hetzelfde tarief. De maanden juli 
en augustus worden gefactureerd als 1 maand, omdat de zomervakantie in deze maanden 
valt.

Facturatie vindt plaats voor de eerste dag van de maand waarin de lessen worden 
gegeven.

De hoogte van het tarief is afhankelijk van de leeftijd van de leerling. Leerlingen van 21 of 
ouder betalen 21% BTW. Leerlingen jonger dan 21 betalen geen BTW. 

- Leerlingen jonger dan 21 

Wekelijkse lessen €81,82 per maand  
Eens per twee weken les €40,91 per maand 

- Leerlingen van 21 of ouder 

Wekelijkse lessen €99,- per maand  
Eens per twee weken les €49,50 per maand 

Hierbij gaan we uit van een lesprijs van €22,50* (21-) of €27,23* (21+) 

Let op: heb je eens per twee weken les lees dan onderaan even verder!

*De genoemde bedragen zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Proeflessen  
Een proefles is gratis. Na de proefles kijken we of je door wil gaan met de lessen en 
maken we een afspraak over de lestijd. Meestal is dit de tijd waarop je ook je proefles hebt 
gehad. Na de maand van de proefles volgt een factuur voor de lessen van die maand en 
voor de lessen van de komende maand. De proefles en de eventueel gemiste lessen 
(vanwege later in de maand beginnen) zullen van het totaalbedrag worden afgetrokken. 

Lessen afzeggen  
Lessen afzeggen doe je bij de docent. Afgezegde lessen kunnen in overleg met de docent 
worden ingehaald. Mocht het niet lukken om een inhaalmoment te vinden dan wordt er 
geen restitutie verleend over het lesgeld. Lessen inhalen kan alleen bij de docent bij wie 
de les is afgezegd.

Mocht het zo zijn dat de docent een keer niet kan, dan zorgt die voor adequate vervanging 
of er wordt gezorgd dat de les op een ander moment wordt ingehaald. Mocht dit niet 
lukken, dan volgt restitutie voor de gemiste les. 

Lessen opzeggen  
Voor het opzeggen van de lessen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Lessen dienen per 
mail te worden opgezegd voor het einde van de maand. Na opzegging wordt er nog een 
maand gefactureerd en kunnen er nog lessen worden gevolgd in die maand. Stuur de 
opzegmail naar ruben@degitaarplaats.nl.

Schoolvakanties en feestdagen 
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Hiervoor wordt het vakantieschema, als 
gegeven door de overheid, voor midden-Nederland aangehouden. 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 30 oktober 2022  
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 8 januari 2023  
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 5 maart 2023  
Meivakantie 25 april t/m 7 mei 2023  
Zomervakantie 10 juli t/m 20 augustus 2023 

Ook tijdens Pasen en Pinksteren zijn er geen lessen. De lessen die op deze dagen vallen 
worden op andere momenten gegeven.

De les van tweede paasdag wordt gegeven op maandag 24 april.  
De les van tweede pinksterdag wordt gegeven op zaterdag 3 juni.
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Belangrijk om te weten als je eens per twee weken les 
hebt! 

Omdat de schoolvakanties dit jaar voornamelijk in de oneven weken vallen zal er een 
wisseling van lesmoment plaats hebben halverwege het seizoen. Zo kunnen we iedereen 
evenveel lessen geven. Het wisselmoment zal zijn na week 6 van 2023. 

Begin je op de even weken dan heb je les in week 6 en vervolgens in week 7 weer. Hierna 
gaan de lessen verder in de oneven weken.

Begin je op de oneven weken dan heb je les in week 5 en de keer daarna is dan in week 
8. Hierna gaan de lessen verder in de even weken.
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