December 2021

Info en lesvoorwaarden 2022:
Beste leerlingen,
Het lestarief vanaf januari 2022 bedraagt:
• Leerlingen tot 20 jaar € 24,-* per half uur (€ 36,-/45 min. en € 48,-/uur)
• Leerlingen vanaf 21 jaar € 29,-* per half uur (€ 43,50/45 min. € 58,-/uur)
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 € 120,- en vanaf 21 jaar € 145,* Jaarlijks op 1 januari is er een in1latiecorrectie op het lestarief.
Bij afzeggen van de les is wel lesgeld verschuldigd. Als je door ziekte niet bent kunnen
komen, dan mag je deze les binnen 2 maanden inhalen, hiervoor geldt wel afzeggen
vó ó r 11 uur ’s ochtends. Inhalen kan bijvoorbeeld in een week van een schoolvakantie
of twee lessen in dezelfde week. De gebruikelijke les is gé én inhaal gelegenheid.
Wanneer langer dan twee weken aaneengesloten ziek, dan ben je geen lesgeld
verschuldigd na de tweede week. Wil je de les een keer verschuiven, geef dit dan tijdig
door (minimaal 24 uur). Als opzegtermijn geldt vier lessen.
Het is mogelijk om via mij de EPTA (European Piano Teachers Association)
graadexamens te doen, want ik ben aldaar geregistreerd als ofZicieel graadexamendocent. Voor meer informatie kijk op: www.eptanederland.nl. Als er vragen zijn vraag
het mij gerust.
Ook is er de optie om lessen op afstand te volgen via Zoom of Skype. Mijn
muziekstudio is hier helemaal op ingericht.
Binnenkort zijn ook mijn online cursussen te koop op www.pianofantasy.com. Hier kun
je ook mijn piano methode Super Fingers aanschaffen als e-book.
Elke leerling (oftewel 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
Sint Ursulahof 24
5995CG, Kessel
email: lars@pianofantasy.com
tel: 0616963065

