September 2020

Info en lesvoorwaarden:
Beste leerlingen,
Het lestarief vanaf september 2020 bedraagt:
• Leerlingen jonger dan 21 jaar € 23,-* per 30 minuten
(€ 34,50 /45 min. en € 46,- /60 min.)
• Leerlingen vanaf 21 jaar € 28,-* per 30 minuten (€ 42,- /45 min. € 56,- /60 min.)
Lessen dienen vooraf te worden voldaan door het kopen van een leskaart van 5 of 10
lessen. Een leskaart van vijf lessen à 30 min. kost € 115,- en vanaf 21 jaar € 140,* Jaarlijks is er een in-latiecorrectie op het lestarief bij aanvang van het nieuwe
schooljaar. Voor leerlingen die vóór de zomervakantie al gestart waren geldt de
tariefaanpassing altijd pas vanaf 1 januari.
Bij afzeggen van de les is in principe lesgeld verschuldigd. Maar wanneer wegens
ziekte, dan mag je deze les binnen 2 maanden inhalen, hiervoor geldt wel afzeggen
vó ó r 11 uur ’s ochtends. Voor lessen afgezegd minimaal 2 weken van te voren of als je
langer dan twee weken aaneengesloten ziek bent, dan ben je na de tweede week geen
lesgeld verschuldigd. Wil je de les verschuiven, geef dit dan tijdig door (minimaal 24
uur). Is er geen directe mogelijkheid, dan mag je maximaal 1 les meenemen om in te
halen binnen een maand. Inhaallessen kunnen evt. plaatsvinden in de schoolvakantie’s
of twee lessen in dezelfde week, maar niet i.p.v. de wekelijks afgesproken les. De
opzegtermijn voor te stoppen met pianoles is 4 lessen.
Sinds 2019 ben ik lid van EPTA (European Piano Teachers Association) en sta aldus
geregistreerd als of]icieel graadexamen docent. Hierdoor mogen de leerlingen die dat
willen zich via mij opgeven voor de landelijke graadexamens die worden afgenomen
door EPTA. Het examen bestaat uit een speelexamen in de vorm van een concertje en
een theorie-examen. De examens beginnen al op het eenvoudig niveau A1 en je kunt
doorgroeien via A2 naar B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 en uiteindelijk naar graad F. Voor
meer informatie kijk op: www.eptanederland.nl. Als er vragen zijn vraag het mij gerust.
Verder is er de optie om lessen op afstand te volgen via Zoom of Skype. Mijn
muziekstudio is hier helemaal voor ingericht.
Elke leerling (c.q. ouder van de leerling) krijgt deze brief en gaat met de
lesvoorwaarden akkoord zolang er les gevolgd wordt. De lesvoorwaarden kun je ook
vinden op de website: www.pianoles-larsnelissen.com
Met een muzikale groet,
Lars Nelissen van Gasselt

