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Werkwijze
Wij prefereren een werkwijze waarbij de leerling de keuze maakt in welke richting en
muziekstijl hij/zij zich wil verdiepen.
Hetgeen betekent dat we ons richten op het studeren van stukken (bladmuziek) of
dat we ons richten op improvisatie. Ook is een combinatie van deze twee natuurlijk
mogelijk. Wij doen dit op deze manier omdat wij het heel belangrijk vinden dat de
leerling plezier in het musiceren heeft. Uit ervaring weten we dat dit uiteindelijk het
meeste resultaat boekt. Wij werken zowel met methodes (Alfred's Basic) als met
eigen composities, op maat gearrangeerd.
Wat betreft de beschikbaarheid, tijden en dagen:
Er worden lessen gegeven van maandag t/m zaterdag vanaf 's ochtends 9:00 uur
tot 's avonds 22:00 uur. Eventueel kunt u een voorkeur opgeven en dan gaan wij
proberen dit in te plannen. In overleg met de docent worden de lessen ingepland.
Prijzen:
De standaard prijs voor een les aan een leerling (boven de 21 jaar) is € 30,- voor 45
minuten excl. 21% BTW. Een les van 30 minuten is € 20,- excl. 21% BTW. (leerlingen
onder 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW)
Hieronder ziet u een tabel met de tarieven voor onderwijs.
Tarieven muzieklessen. (leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW)
Soort

Prijs jaar

Prijs maand

Leerling + 21 jaar

Wekelijks 30 minuten (39 lessen)

€780,-

€65,-

€943,- (21% BTW)

Wekelijks 45 minuten (39 lessen)

€1170,-

€97,50

€1415,70 (21% BTW)

Eens per twee weken 30 minuten (19 lessen)

€380,-

€31,65

€459,80 (21% BTW)

Eens per twee weken 45 minuten (19 lessen)

€570,-

€47,50

€689,70 (21% BTW)

Hieronder ziet u een tabel met de verschillende betaalmethodes voor onderwijs.
Betaalmethodes muzieklessen.
Soort

Extra info

Eén factuur totaalbedrag heel jaar. Betaling

In de totaalfactuur zal een korting van 5%

in één keer.

worden verwerkt.

Eén factuur totaalbedrag heel jaar.

In de totaalfactuur zal een korting van 3%

Betaling per kwartaal. Automatische

worden verwerkt.

incasso.
Factuur totaalbedrag heel jaar,

Het totaalbedrag (gedeeld door 12) zal

maandelijkse automatisch incasso.

maandelijks automatisch worden
geïncasseerd.

Maandelijkse factuur van het gegeven

Maandelijks worden er administratiekosten

aantal lessen in de desbetreffende maand.

van €10,- per factuur gerekend.

De opzegtermijn voor de lessen is één maand. Wanneer er een vooruitbetaling is
gedaan wordt na opzegging het resterende bedrag vanzelfsprekend teruggestort.
Rekenvoorbeeld:
Leerling van 19 jaar neemt wekelijks een les van 45 minuten.
Prijs: € 1170,-. Geen BTW i.v.m. leeftijd.
De leerling geeft aan de factuur in één keer te willen betalen.
Totaalbedrag incl. reductie: € 1111,50

Algemene Bepalingen

1. Algemeen
1.1 Deze algemene bepalingen zijn geldig vanaf de schriftelijke on-line of
mondelinge toezegging voor een lesprogramma na het proefpakket. Wanneer er
geen proefpakket wordt gevraagd gelden deze bepalingen al bij de
mondelinge/schriftelijke afspraak over het gemaakte lesplan.
1.2 Wanneer er met een lesprogramma is aangevangen, zal deze vanzelf doorlopen
tot het moment wanneer de klant heeft aangegeven de lessen te willen stoppen (zie
Opzeggen). Een maand opzegtermijn wordt daarbij in ogenschouw genomen.
1.3 Music Air heeft 3 leslocaties. De locatie waar de les wordt gegeven is afhankelijk
van de instrumentkeus.
2. Lestijden
2.1 De lessen van Music Air lopen zo veel mogelijk parallel aan de lessen van het
basisonderwijs Midden-Nederland. Music Air heeft een eigen jaarrooster, welke ook
zoveel mogelijk overeenkomt met vakanties van het basisonderwijs MiddenNederland.
2.2 De lessen duren 30 of 45 minuten, afhankelijk van leeftijd en voorkeur, tenzij
anders overeen gekomen.
2.3 Wanneer de individuele lessen per instrument gegeven worden is afhankelijk van
het rooster.
3. Benodigdheden
3.1 De leerling neemt zelf zijn instrument mee naar de les en is zelf verantwoordelijk
voor aanschaf voor benodigd lesmateriaal en te vervangen onderdelen of
onderhoud voor zijn/haar instrument.
3.2 Leerling dient zelf, indien nodig, voor gehoorbescherming te zorgen. Music Air is
niet verantwoordelijk voor gehoorbeschadiging.

4 Kosten en Betaling
4.1 Een standaard les van 30 minuten kost € 20,-. Een standaard les van 45 minuten
kost €30,-. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder zal 21% btw boven op het lestarief in
rekening worden gebracht.
4.2 Voor muzieklessen bij Music Air wordt betaald per maand, kwartaal, of jaar. De
leerling kan hierin zijn of haar voorkeur aangeven, en het exacte tarief zal ook
afhangen van zijn of haar keus hierin. Dit in verband met bepaalde
kortingspercentages in verschillende betaalmethodes. Zie bijlage.
4.3 Bij eenmalig te laat betalen wordt er contact met je opgenomen. Meermaals te
laat betalen kan resulteren in het beëindigen van de muzieklessen en / het rekenen
van administratiekosten.
4.4 Gevolgde lessen kunnen niet teruggevorderd worden. Betaalde lessen kunnen
enkel teruggevorderd worden bij opzegging (zie Opzeggen), langdurige ziekte of
andere aantoonbare overmacht.

5. Afwezigheid

5.1 Bij afwezigheid van de reguliere docent zal er een vervangende docent, met
vergelijkbare vaardigheid en kennis ingezet worden. Of er zullen inhaallessen
plaatsvinden, dit in overleg met de docent en leerling.
5.2 Bij afwezigheid van de leerling zal er een afspraak gemaakt worden voor het
inhalen van de les(sen).
5.3 De leerling dient zich bij ziekte of afwezigheid schriftelijk of telefonisch voor
aanvang af te melden bij docent of Music Air. Wanneer dit niet gebeurt, zal de les
niet worden ingehaald.
5.4 Er worden maximaal 5 lessen per leerling per jaar ingehaald, en alleen wanneer
de leerling zich minimaal 24 uur voor aanvang heeft afgemeld.
6. Opzeggen
6.1 Er geldt een maand opzegtermijn voor de muzieklessen bij Music Air. De laatste
lestermijn gaat in op de eerste dag van de maand na de maand van opzegging. Dit
is tevens de laatste maand die in rekening wordt gebracht. Wanneer er een
vooruitbetaling is gedaan wordt na opzegging het resterende bedrag
vanzelfsprekend teruggestort.

Voorbeeld:
• Op 28 januari opzeggen betekent dat de lessen tot en met eind februari gevolgd
moeten worden.
• Op 10 januari opzeggen betekent dat de lessen tot en met eind februari gevolgd
moeten worden.
6.2 Opzegging dient via email te worden ingediend bij info@musicair.nl. Niet enkel
via de docent.

