
Lesvoorwaarden 

• Muziekeducatie  (viool, piano, directie, muzikale vorming) wordt momenteel in onze 

praktijk gegeven door twee docenten: Marco Bons (viool, orkest- en koordirectie, 

muzikale vorming) en Sasha Mashina (viool, piano voor beginners, muzikale vorming). 

• Met in totaal 10 leerlingen van verschillende leeftijden is onze praktijk erop gericht om 

de persoonlijke- en muzikale ontwikkeling van elke leerling met volle aandacht te 

begeleiden. Minimaal  2  maal per seizoen kun je podiumervaring op doen door mee te 

doen aan een uitvoering. Ook bieden we de mogelijkheid om in kleine ensembles samen 

te spelen. 

 

• De lessen starten per  1  september en  worden gegeven elke donderdag en vrijdag 

tussen 15.00 en 20.00 uur.  Cursusjaar 2018/2019 loopt tot 15 juli. De leerling ontvangt in 

die periode ongeveer 38 lessen.  

• Instappen in de loop van het cursusjaar is altijd mogelijk. Eventuele termijnbedragen 

worden aangepast aan resterende lessen.  

• Al naar gelang leeftijd, hoeveelheid studeertijd en andere individuele aspecten kennen 

we in onze praktijk de volgende varianten qua lesduur: 

• Lessen van 30, 45 of 60 minuten wekelijks. Per half jaar kunnen we beoordelen welke 

variant de beste is. 

• Om de twee weken les is ook mogelijk , maar uitsluitend met een lesduur van 60 of 90 

minuten.  

 

• De gehanteerde tarieven komen overeen met richtlijnen van de KNTV. 

• Betaling: het maandelijks verschuldigde bedrag dient vóór de in de factuur vermelde 

datum op het rekeningnummer van Podium Calliope te staan.  Lessen die al betaald zijn 

maar door omstandigheden niet gegeven zijn worden verrekent met de eerstvolgende 

factuur. Zie ook afzeggen en verzuim. 

• Bij niet op tijd betalen volgt er een betalingsherinnering. Bij een 2e betalingsherinnering 

wordt er € 12,50 in rekening gebracht. 

• Leerlingen van 21 jaar en ouder betalen 21% btw 

 

• Opzeggen van de lessen is na overleg  altijd mogelijk, maar kan alleen per 1e van de 

maand waarbij de opzegtermijn 1 maand bedraagt. 

• Er wordt geen les gegeven tijden schoolvakanties en officiële feestdagen. 

• Afzeggen van een les: minimaal 24 uur vóór aanvang van de les. 

• Indien niet op tijd of helemaal niet afgezegd zijn verzuimde lessen voor rekening van de 

leerling. Zo mogelijk wordt de les ingehaald op een ander tijdstip.  

• Als de docent een les af moet zeggen wordt deze les zo mogelijk ingehaald of 

terugbetaald.  

• Bij ziekte van de leerling wordt er één les doorbetaald, daarna vervalt elke 

betalingsverplichting tot de lessen weer kunnen aanvangen.  

• Bij ziekte van de docent worden maximaal 2 lessen doorbetaald, daarna vervalt elke 

betalingsverplichting tot de lessen weer kunnen aanvangen. 

 


