Lessen Yvet van der Tuin
Tarieven 2021 (in Yvet's studio en online)

1-3 lessen van 30 min.
4 lessen van 30 min.
11 lessen van 30 min.

leerlingen onder 21 jaar
totaal
per les
€18,50
€18,50
€70,€17,50
€176,€16,-

boven 21 jaar (inclusief 21% BTW)
totaal
per les
€22,50
€22,50
€85,€21,25
€214,50
€19,50

1-3 lessen van 45 min.
4 lessen van 45 min.
11 lessen van 45 min.

€25,€96,€247,50

€25,€24,€22,50

€30,25
€116,€299,75

€30,25
€29,€27,25

1-3 lessen van 60 min.
4 lessen van 60 min.
11 lessen van 60 min.

€32,25
€124,€313,50

€32,25
€31,€28,50

€39,€150,€379,50

€39,€37,50
€34,50

1-3 duolessen van 60 min.
4 duolessen van 60 min.
11 duolessen van 60 min.

€21,50 p.p.
€82,- p.p.
€209,-p.p.

€21,50 p.p.
€20,50 p.p.
€19,- p.p.

€26,- p.p.
€100,- p.p.
€253,- p.p.

€26,- p.p.
€25, p.p.
€23,- p.p.

Voorwaarden
Voor een 1e les of proefles geldt het tarief per les alsof je een 11 lessen pakket afneemt. Van tevoren
krijg je een betaalverzoek die je betaalt voor de les begint.
In overleg kun je zelf bepalen hoe vaak je per maand op les wilt komen. Je kunt voor 1-3 lessen met
een betaalverzoek betalen en voor een pakket met 4 of 11 lessen met een betaalverzoek en factuur.
Voor 1-3 lessen betaal je vooraf en deze kun je op elk moment na een les opzeggen.
Voor de voordeligere pakketten met 4 of 11 lessen betaal je binnen 2 weken na de factuurdatum,
maar altijd voor de eerstvolgende les.
Zonder tegenbericht wordt er vanuit gegaan dat het afgenomen pakket na het einde van de 4 of 11
lessen wordt verlengd. Deze pakketten kun je een maand voor de laatste les opzeggen. De 11
lessenreeks is maximaal 1,5 jaar geldig vanaf de factuurdatum.
Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
Voor duolessen (korter of langer dan 60 minuten), groepslessen, workshops, lessen op locatie en
andere mogelijkheden zoals optredens, gelden andere tarieven dan hierboven staand.
Als een gemaakte afspraak korter dan 24 uur voor de les wordt afgezegd wordt deze in rekening
gebracht. Als dit minimaal 24 uur voor de les gebeurt, kunnen we de les in overleg verplaatsen naar
een volgend moment.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvet.
Berkel en Rodenrijs 9 december 2020

