Lesinformatie en voorwaarden 2020-2021
Vakantierooster 2020-2021:

1e lesweek: 31 augustus, week 36
Herfstvakantie: 19 t/m 25 oktober, week 43
Kerstvakantie: 21 december t/m 3 januari, week 52 en 53
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 28 februari, week 8
2e Paasdag: 5 april
Meivakantie: 3 t/m 16 mei, week 18 en 19
2e Pinksterdag: 24 mei
Start zomervakantie: uiterlijk 19 juli, afhankelijk van aantal lesweken waarschijnlijk eerder

Aantal lesweken in cursusjaar
OG Rhenen en CultuurKust Nunspeet: 36 weken
Muziekschool Oost-Gelderland en aan huis: 38 weken

Lesvormen
a) Wekelijks les
b) Tweewekelijks les
c) Knipkaart, minimaal 3 lessen en maximaal 15 lessen

Tarieven
Les op locatie
Lengte les
30 minuten
45 minuten
60 minuten

Prijs tot 21 jaar
€ 20
€ 30
€40

Prijs 21+
€ 24,20
€ 36,30
€48,40

Lengte les
30 minuten
45 minuten
60 minuten

Prijs tot 21 jaar
€18,50
€27,75
€37

Prijs 21+
€22,39
€33,58
€44,77

Les aan huis

Rieten
Per stuk
Riet €12,50
Hout, uitgestoken €1,Hout, uitgestoken en gevormd €1,20

Voorwaarden
•
•
•

Een cursusjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
1 augustus is de peildatum voor de leeftijdscategorie.
Een cursusjaar bevat 36 lesweken (OG Rhenen en CultuurKust Nunspeet) of 38
lesweken (Muziekschool Oost-Gelderland en aan huis).
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Afmelding voor lessen
•

•

Afmelding voor een les dient minimaal 24 uur voor de gemaakte lesafspraak te
geschieden. Indien de les binnen 24 uur wordt afgemeld, wordt deze in rekening
gebracht.

Aanvulling voor lesvormen wekelijks les en tweewekelijks les:
o Bij verzuim van lessen wegens verhindering van de leerling vindt in principe
geen restitutie plaats.
§ Lesvorm wekelijks les: Indien rooster technisch mogelijk wordt bij
tijdige afmelding de mogelijkheid geboden tot een dubbele les in een
volgende lesweek.
§ Lesvorm tweewekelijks les: Indien rooster technisch mogelijk wordt bij
tijdige afmelding de mogelijkheid geboden tot het inhalen van de les
in een alternatieve lesweek.

Uitval lessen
•
•

Bij ziekte of verhindering van mijn kant wordt er in overleg een alternatief
lesmoment of een dubbele les aangeboden.
Bij langdurige uitval van lessen (minimaal 4 weken) van mijn kant wordt er
vermindering van lesgeld aangeboden.

Betaling
•
•

•

•

Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Lesvormen wekelijks les en tweewekelijks les:
o U ontvangt maandelijks een factuur met een vast maandbedrag. Dit
maandbedrag is het totaalbedrag gedeeld door tien (september t/m juni).
Eventuele extra kosten (rieten) komen bovenop dit maandbedrag.
o Bij start midden in het cursusjaar wordt het totaalbedrag gedeeld door het
aantal resterende maanden in het cursusjaar.
o Er geldt een opzegtermijn van één maand. Het totaalbedrag voor het aantal
gevolgde lessen wordt verrekend met het tot dan toe betaalde bedrag.
Lesvorm knipkaart:
o U ontvangt afhankelijk van het aantal lessen één, twee of drie facturen met
een vast termijnbedrag. Dit termijnbedrag is het totaalbedrag gedeeld door
het aantal termijnen. De facturen worden in september, januari en april
verstuurd.
§ 3-6 lessen: 1 termijn
§ 6-12 lessen: 2 termijnen
§ 13-15 lessen: 3 termijnen
o De knipkaart is een vol jaar (365 dagen) geldig.
o Er vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde lessen.
Leerlingen woonachtig in de gemeente Oude IJsselstreek (Muziekschool OostGelderland) én lid van een harmonie hebben recht op een tegemoetkoming in
lesgeld. Indien van toepassing, neem contact op met mij of met je harmonie over hoe
deze subsidie te ontvangen.

Reiskosten
•

Leerlingen bij wie ik aan huis komen betalen een extra reiskostentoelage van €0,25
per kilometer.
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Contact
Telefoon: 06-51565787
E-mail: dianecombee.hobo@gmail.com
Website: www.dianecombee.com
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