Pianoles-praktijk Martin Rudolph
Lesafspraken en Spelregels vanaf januari 2017
Beste Mensen,
In de lespraktijk hoor ik vaak de vraag waarom het 14-daagse lesritme of losse lessen duurder is dan het
wekelijkse ritme. Hier de redenen voor dit prijsverschil: Mijn ervaring is, dat
a)
b)
c)

het pianospel langzamer vordert
vaker lesafspraken worden afgezegd
mensen die voor de 14daagse ritme of losse lessen kiezen ook sneller met de lessen stoppen

Daarom is deze optie voor mij minder attraktief en zijn de lessen voor de 14daagse ritme iets duurder.
De prijzen vanaf januari 2017 zijn:

1. bij 4 lessen per maand á 45 min
2. bij 4 lessen per maand á 30 min
3. bij 2 lessen per maand á 45 min
4. bij 2 lessen per maand á 30 min

kost 1 les
kost 1 les
kost 1 les
kost 1 les

€
€
€
€

37,50
22,50
45,00
27,50

Prijzen zijn excl. btw
Voor mensen jonger dan 21 jaar hoeft geen btw te worden betaald

2)

De lessen dienen in de eerste les van de maand vooruit te worden betaald

3)

Lesafspraken die je niet 48 uur van tevoren afbelt worden berekend.

4)

Er word op spelregel 3 geen uitzondering gemaakt.

5)

De lessen vinden bij mij thuis plaats, Apollo 81, 3769 TB te Soesterberg.

6)

Als je een abonnement op 4 lessen per maand hebt, moet je die lessen in principe ook volgen. Als je
een keer op de normale les tijd niet kan, word die les - indien mogelijk - op een andere tijdstip
ingehaald. Het is niet mogelijk om zonder overleg meer dan de helft van de lessen per maand af te
zeggen (uitzonderingen zijn een ziekte of blessure aan je vingers o.a.).

6a)

Als ik een les moet af zeggen (bv. voor een concert of ander werk dat ik heb als uitvoerend musicus),
zal ik proberen die op een andere tijdstip in te halen. Maar er bestaat geen recht op het krijgen of
terugkrijgen van lessen. Je krijgt wel lesgeld terug voor lessen, die je betaald hebt en niet gekregen,
mits je voldoet aan spelregel 3).

7)

Dat geld niet voor vakantieperiodes. De vakantieperiodes vallen over het algemeen samen met
de schoolvakanties. Maar er is - in overleg - ook mogelijk om andere vakantieperiodes af te spreken.

Ik wens jullie veel pianoplezier en ons allen prettige lessen toe!
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