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“Tune Up Muziekpunt is er voor iedereen.”
“Dat wil zeggen: voor iedereen, ongeacht niveau of leeftijd, die zich instrumentaal, vocaal 
en/of theoretisch wil bekwamen in de zogenoemde lichte muziek. Pop, rock, jazz, funk, 
folk, hiphop, blues of welk genre dan ook, Tune Up Muziekpunt heeft de mensen en de 
mogelijkheden in huis om jou te helpen je favoriete muziek te leren spelen.

Tune Up Muziekpunt zal altijd proberen tegemoet te komen aan de wensen en de 
suggesties van de individuele leerling.”

- Guido Schijen | directeur Tune Up Muziekpunt

OVER TUNE UP MUZIEKPUNT

MISSIE
Door muziekles op maat te geven motiveer en inspireer je de 
leerling met als resultaat een zo optimaal mogelijke leercurve 
in een enthousiaste en ontspannen sfeer.

VISIE
Na een aantal jaren op verschillende muziekscholen te 
hebben lesgegeven kwam ik steeds meer tot de overtuiging 
dat het muziekonderwijs anders en meer van deze tijd zou 
moeten zijn. In het moderne muziekonderwijs zou niet de 
leraar maar de leerling in eerste instantie de muzikale richting 
moeten aangeven. De leerling zou die muziek en technieken 
moeten kunnen leren waar zijn/haar muzikale voorkeur ook 
daadwerkelijk naar uit gaat. Omdat elke leerling uniek is 
en een andere focus, leercapaciteit en -tempo heeft en er 
mogelijk andere aspecten spelen waar rekening mee dient te 
worden gehouden, is een persoonlijke benadering en aanpak 
essentieel. Dat betekent dat muzieklessen op maat behoren 
te zijn waarbij de lessen volledig op de individuele leerling 
worden afgestemd om van daaruit de muzikale horizon 
verder te kunnen verbreden. Op deze manier wil Tune Up 
Muziekpunt de leerlingen zo veel mogelijk motiveren en 
inspireren ten behoeve van hun muzikale ontwikkeling.

DOCENTENTEAM
Zo’n modern muziekonderwijs vraagt ook om een modern en 
flexibel docententeam. De docenten bij Tune Up Muziekpunt 
hebben conservatorium (master-) opleiding ‘Lichte Muziek’ 
(jazz, pop, rock, soul, folk, funk, blues, …) en zijn allen ervaren, 
enthousiaste en inspirerende docenten die nagenoeg alle 
stijlen binnen het ‘lichte genre’ beheersen. Ze zijn uitvoerend 
actief en beschikken aldus over de nodige podium en studio-
ervaring. Het hebben van deze podium- en studio kwaliteiten 
is, naast het pedagogisch/didactische aspect, van groot 
belang om de “ins & outs” en de “geheime kneepjes van het 
vak” goed over te kunnen brengen.

1994 - 2019: GESCHIEDENIS IN EEN NOTENDOP
In 1994 opende Tune Up Muziekpunt voor het eerst de 
deuren op de bovenste verdieping van het hoekgebouw 
aan de Nieuwe Gracht 42 in het centrum van Haarlem. 
Nadat het gebouw 2 jaar later werd verkocht en er zich een 
advocatenkantoor vestigde, verhuisde Tune Up Muziekpunt 
naar een voormalig schoolgebouw aan de Diepenbrockstraat 
in Haarlem-Oost. Ook deze locatie was in verband met een 
gemeentelijk woningbouwproject van tijdelijke aard. Er was 
geen alternatief en er volgde een intensieve speurtocht naar 
een geschikte locatie; een periode van vele bezichtigingen 
en onderhandelingen. Tijdens deze zoektocht werden de 
muzieklessen verspreid over een aantal locaties gegeven in 
Haarlem, Heemstede en Santpoort.

De nieuwe locatie werd uiteindelijk gevonden en nadat ook 
de financiering rond was werd in 1998 gestart met de bouw 
van 6 nieuwe geïsoleerde les-, repetitie- en opnamestudio’s 
in het gebouw van de voormalige Vomar in de Teslastraat 72, 
Haarlem-Zuid.

Na 10 jaar Teslastraat bleken de 6 studio’s logistiek niet 
meer afdoende: Tune Up Muziekpunt was uit zijn jasje 
gegroeid en het werd tijd voor een nieuw onderkomen met 
meer mogelijkheden. Een geschikt pand werd gevonden 
op nog geen 100 meter afstand van het oude. Het nieuwe 
onderkomen bood mogelijkheden voor de bouw van 9 
studio’s. Er volgde een overbrugging van enkele maanden 
in de bijgebouwen van het Kennemer Gasthuis. Terwijl in de 
provisorisch aangepaste kamers van het KG de muzieklessen 
konden worden gecontinueerd, werden ondertussen de oude 
studio’s in de Teslastraat ontmanteld en de voorbereidingen 
voor de nieuwe studio’s getroffen.
In maart 2009 was het zover: Tune Up Muziekpunt in de 
Stephensonstraat 43 was eindelijk klaar; het instrumentarium 
kon over en de lessen konden worden voortgezet in 
hagelnieuwe goed geïsoleerde studio’s, allen met 
luchtverversing, airco, cv en daglicht.

Gedurende de 25 jaar dat Tune Up Muziekpunt bestaat heb 
ik veel steun, begrip en hulp mogen ontvangen van mijn 
partner Andrea en zoon Max, mijn ouders en broers, vrienden, 
docenten, leerlingen en ouders. Ik wil ze daar enorm voor 
bedanken.

- Guido Schijen
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ZANG / CLOSE HARMONY / KOOR
Sietske Roscam Abbing

May-Britt Scheffer

PIANO / KEYBOARD
Dirk Balthaus
Bas Gerwe
Kees Post

Erik Verweij
Timothy Banchet
Michael Becker

BASGITAAR / CONTRABAS
Nick Kamphuis

ELEKTRISCHE & AKOESTISCHE 
GITAAR

Guido Schijen
Jeroen Duijvestijn
Valentijn Bannier

Sebastiaan Scheurleer
Tim Eijmaal

Richard Hallebeek
Wesley Smits

SAXOFOON / DWARSFLUIT
Paul Mundy

DRUMS / PERCUSSIE
Joost Renders
Mark Coehoorn

Sander van Truijen
Pepijn Zwaanswijk 

Terry Bloeme 
Efraïm De Nijs 

Gustan Asselbergs

TROMPET / BUGEL
Eduardo Blanco

TROMBONE
Chris Abelen

Bij Tune Up Muziekpunt krijg je les van ervaren en enthousiaste jazz- en popmuzikanten. Door hun 
conservatoriumopleiding weten ze bovendien de weg op theoretisch, pedagogisch en didactisch terrein. 

Ze zijn uitvoerend zeer actief en beschikken aldus over de nodige podium en studio-ervaring. Het hebben van deze 
podium- en studio kwaliteiten is, naast het pedagogisch/didactische aspect, van groot belang om de “ins & outs” en de “fijne 
kneepjes van het vak” goed over te kunnen brengen.

Kijk op www.tuneup.nl/docenten voor meer achtergrond informatie van de docenten.

DOCENTEN

CURSUSAANBOD

VOCALE & INSTRUMENTALE LES
Zang

Piano / Keyboard
Elektrische & Akoestische Gitaar

Basgitaar / Contrabas
Drums / Percussie

Trompet
Bugel

Trombone  
Saxofoon
Dwarsfluit

DJ-producer lessen

SAMENSPEL
Koor 

Close Harmony
Band Coaching 

Bandles
Bigband

THEORIE
Solfège

Muziekleer
Harmony & Arranging

Tune Up Muziekpunt biedt verschillende vormen van muziekeducatie:

• Vocale & instrumentale les (zang / piano / gitaar / bas / drums / blaasinstrumenten / DJ)
• Samenspel (koor / close harmony / band coaching / bandles / bigband)
• Theorie (solfege / muziekleer / harmony & arranging)
• Workshops & korte cursussen 

Doorgaans biedt Tune Up Muziekpunt privelessen en duolessen aan. Daarnaast worden ook samenspel-lessen gegeven 
waarbij je de instrumentale en muzikale kennis die je hebt opgedaan met andere muzikanten in praktijk brengt.

Wil je graag muziekles maar weet je nog niet welk instrument je leuk vindt. Neem dan contact op voor een oriëntatiecursus 
waarbij je verschillende instrumenten kunt uitproberen.

Tune Up Muziekpunt biedt ook een totaal pakket voor mensen die naar het conservatorium willen. Neem contact op voor 
een programma op maat en om jezelf voor te bereiden op het toelatingsexamen van het conservatorium. Programma en tarief 
op basis van persoonlijk pakket in onderling overleg met speciale kortingen.

Leerlingen die al instrumentale of vocale les hebben bij Tune Up Muziekpunt en daarbij bandles willen genieten 25% korting 
op het geldende bandles tarief.

Kijk op www.tuneup.nl voor meer informatie over de cursussen die Tune Up Muziekpunt aanbiedt.
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Bij Tune Up Muziekpunt kun je op elk gewenst 
moment in het jaar starten met een cursus.

Na het invullen van het online inschrijfformulier wordt 
er contact met je opgenomen en in gezamenlijk overleg wordt 
er een lesafpraak gemaakt.

Tune Up Muziekpunt biedt 40 lessen aan per schooljaar. 
Dit is inclusief maximaal twee voorspeeldagen. De vakanties 
komen zoveel mogelijk overeen met die van het primair en 
voortgezet onderwijs in de regio Haarlem. In de vakanties en 
op officiele feestdagen is er in de regel geen les. 

Iedereen begint met 4 startlessen. Elk seizoen opnieuw 
wordt de leerling de gelegenheid geboden om gedurende 1 
tot 4 lessen te kijken of de leraar, het instrument en de lessen 
(nog steeds) aanspreken en of muziekles ook logistiek (nog 
steeds) praktisch en/of haalbaar is. Deze lessen zijn niet 
gratis maar naar rato tegen kostprijs, afhankelijk van lesvorm 
en lesduur.
Na de 4 ‘startlessen’  dient te worden besloten of de lessen wel 
of niet zullen worden voortgezet. Ga je na de 4 ‘startlessen’ 
door, dan wordt je geacht het lopende cursusjaar af te maken. 
Wanneer je besluit niet door te gaan, is uitsluitend lesgeld 
verschuldigd voor de genoten ‘startlessen’.

Ga je door na de zomervakantie? Let dan op, want bij de 
start van elk nieuw schooljaar dien je je opnieuw in te schrijven. 
Vul het online inschrijfformulier in en neem de ‘hardcopy’ mee 
bij de eerste les.

GRATIS PROEFLES
Uitsluitend nieuwe leerlingen hebben recht op een gratis 
proefles van maximaal 30 minuten. 
De proefles moet online via www.tuneup.nl/proefles worden 
aangevraagd en is éénmalig, geheel vrijblijvend, niet 
overdraagbaar of inwisselbaar en niet met terugwerkende 
kracht.

Binnen 7 dagen na de proefles dient de leerling middels 
het daarvoor bestemde formulier op de website kenbaar te 
maken of hij/zij gebruik zal maken van de 4 ‘startlessen’ of 
niet.

LESDUUR
Met uitzondering van de workshops & korte cursussen zijn 
de lessen wekelijks op vast tijdstip. In overleg kun je ook één 
keer per twee weken les nemen. 

Je kunt voor privéles kiezen uit een lesduur van:
• 20 minuten  • 45 minuten
• 30 minuten  • 50 minuten
• 40 minuten  • 60 minuten   

Wil je liever samen met een vriend(in) op les te komen, kies 
dan voor duoles en schrijf je samen in.

Je kunt voor duo-les kiezen uit een lesduur van:
• 30 minuten  
• 45 minuten  
• 60 minuten

LESUITVAL
Indien de docent door ziekte of andere dringende reden 
verhinderd is les te geven, zal getracht worden de les op een 
later tijdstip in te halen, al naar gelang de mogelijkheden. 

Indien de leerling verzuimt of door ziekte of andere redenen 
verhinderd is om één of meerdere lessen te volgen, dan zijn 
de docenten niet verplicht de gemiste lessen in te halen. In 
overleg met de docent kan hiervan worden afgeweken.

De docenten bij Tune Up Muziekpunt zijn flexibel en de 
goede wil is er om gemiste lessen in te halen, waar dat 
roostertechnisch mogelijk is. Indien er door schuld van de 
docent per schooljaar meer dan 3 lessen gemist zijn die niet 
ingehaald kunnen worden, dan heeft de leerling recht op 
restitutie van het betaalde lesgeld. Verzoek tot restitutie moet 
schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd en zal aan het 
eind van het schooljaar verrekend worden.

Zie ook de algemene voorwaarden achterin deze brochure.

LESKAARTEN
Tune Up Muziekpunt biedt speciaal voor leerlingen met die 
niet wekelijks op les kunnen komen zogenaamde leskaarten 
aan. Deze zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen met 
wisselende werktijden en zijn beperkt geldig. De kosten ervan 
dienen ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan.

10-lessenkaart
Recht op 10 lessen binnen het lopende cursusjaar.
Opmerking: leskaarten zijn duurder per les dan bij jaarlijkse inschrijving!

LESVOUCHERS
Een uniek cadeau in de vorm van één of meerdere lesvouchers! 
De vouchers dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en 
blijven een half jaar na de aankoopdatum geldig.

Stuur een e-mail naar info@tuneup.nl om aan te vragen.

SUBSIDIE & INSTRUMENTENHUUR
Via het Jeugdcultuurfonds kunt u een financiële 
tegemoetkoming aanvragen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. 
Voor het huren van een muziekinstrument, kunt u in veel 
gevallen terecht bij de Stichting Algemeen Muziekfonds 
(SAM) te Haarlem.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op hun websites

WWW.JEUGDCULTUURFONDS.NL
WWW.MUZIEKFONDS.NL

LESINFORMATIE
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TARIEVEN
Onderstaande tarieven zijn op basis van een volledig schooljaar. 

Dat zijn 40 (wekelijks) of 20 (tweewekelijks) ter beschikking gestelde lessen bij aanvang begin schooljaar 2019/2020.

Indien er op een ander punt in het schooljaar gestart wordt met de lessen gelden er andere tarieven. 
Gebruik hiervoor deze formule: Deel het jaarbedrag dat van toepassing is door 40 en vermenigvuldig de uitkomst met 
het aantal resterende lessen. Het bedrag kun u vervolgens in een keer, of in termijnen per automatische incasso 
betalen.

tot 21 jaar vanaf 21 jaar tot 21 jaar vanaf 21 jaar
priveles (wekelijks) per maand per jaar

60 minuten € 137,50 € 156,00 € 1.650 € 1.872
50 minuten € 118,25 € 133,50 € 1.419 € 1.602
45 minuten € 107,50 € 122,00 € 1.290 € 1.464
40 minuten € 97,00 € 110,00 € 1.164 € 1.320
30 minuten € 76,50 € 86,75 € 918 € 1.041
20 minuten € 63,25 € 71,50 € 759 € 858

duoles (wekelijks) per maand per jaar
60 minuten € 79,00 € 89,25 € 948 € 1.071
45 minuten € 71,00 € 80,50 € 852 € 966
30 minuten € 49,00 € 56,00 € 588 € 672

samenspel  (wekelijks)** per maand per jaar
60 minuten (3 personen) € 63,25 € 73,50 € 759 € 882

60 minuten (vanaf 4 personen) € 43,00 € 53,00 € 516 € 636
90 minuten (3 personen) € 77,50 € 87,75 € 930 € 1.053

90 minuten (vanaf 4 personen) € 55,00 € 65,25 € 660 € 783
90 minuten (ca. 12 personen)* € 32,75 € 42,75 € 393 € 513

theorie  (wekelijks)** per maand per jaar
60 minuten (3 personen) € 63,25 € 73,50 € 759 € 882

60 minuten (vanaf 4 personen) € 43,00 € 53,00 € 516 € 636

tot 21 jaar vanaf 21 jaar tot 21 jaar vanaf 21 jaar
priveles (tweewekelijks) per maand per jaar

60 minuten € 86,50 € 98,50 € 1.038 € 1.182
50 minuten € 75,50 € 85,75 € 906 € 1.029
45 minuten € 69,25 € 80,50 € 831 € 966
40 minuten € 63,25 € 71,50 € 759 € 858
30 minuten € 49,50 € 56,00 € 594 € 672
20 minuten € 34,25 € 38,75 € 411 € 465

duoles (tweewekelijks) per maand per jaar
60 minuten € 52,00 € 59,00 € 624 € 708
45 minuten € 42,00 € 48,50 € 516 € 582
30 minuten € 30,50 € 34,75 € 366 € 417

samenspel (tweewekelijks)** per maand per jaar
60 minuten (3 personen) € 39,25 € 46,00 € 471 € 552

60 minuten (vanaf 4 personen) € 27,50 € 32,75 € 330 € 393
90 minuten (3 personen) € 48,00 € 58,00 € 576 € 696

90 minuten (vanaf 4 personen) € 36,75 € 42,00 € 441 € 504
90 minuten (ca. 12 personen)* € 22,50 € 27,50 € 270 € 330

theorie (tweewekelijks)**
60 minuten (3 personen) € 39,25 € 46,00 € 471 € 552

60 minuten (vanaf 4 personen) € 27,50 € 32,75 € 330 € 393

WEKELIJKS

TWEEWEKELIJKS
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TARIEVEN (vervolg)

WISSELTARIEF
Als een leerling die zich heeft opgegeven voor ‘les eens in de 
2 weken’ zelf zorgt voor een leerling waarmee hij wekelijks bij 
dezelfde docent op dezelfde dag en lestijd kan afwisselen, 
dan geldt voor beiden de helft van het wekelijks lestarief 
(wisseltarief).

tot 21 jaar vanaf 21 jaar

Workshops & korte cursussen per project
60 minuten (t/m 3 personen) € 257,00 € 288,50

60 minuten (vanaf 4 personen) € 226,50 € 257,00

10-lessenkaart per kaart
30 minuten € 367 € 418
40 minuten € 418 € 469
45 minuten € 444 € 495
50 minuten € 469 € 520
60 minuten € 520 € 571

Cadeauvouchers per kaart
30 minuten priveles € 36,75 € 41,75
60 minuten priveles € 71,50 € 81,50

Workshops bestaan doorgaans uit 12 wekelijkse of tweewekelijkse lessen.
Leskaarten & cadeauvouchers dienen ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan.

OVERIGE TARIEVEN

BETALING
De cursusgelden worden uit administratief oogpunt per automatische incasso geïnd. Bij principiële bezwaren 

tegen het afgeven van een incassomachtiging moet het cursusgeld bij aanvang van het cursusjaar in zijn geheel per 
vooruitbetaling worden voldaan. Leskaarten & cadeauvouchers dienen ineens bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Een proefmaand is niet gratis, maar tegen eenmalig tarief van 4/40e deel het jaartarief.

WANNER JE LATER IN HET CURSUSJAAR START
Een leerling kan gedurende het cursusjaar op elk gewenst 
moment instappen.
De lesgeldberekening is in dat geval gebaseerd op het totaal 
aantal lessen vanaf de aanvangsdatum.

Bijvoorbeeld: 
als een leerling op 13 december met de cursus 
begint, zijn er nog 26 lessen te gaan en hoeft er 
dus alleen voor die 26 lessen betaald te worden 
(26/40e van het jaarbedrag). Zie de kalender 
(witte getallen in de hoek) om snel te zien hoeveel 
lessen er nog resteren. De mogelijkheid om de 
contributie gespreid in halfjaar- , kwartaal- of 
maandtermijnen te kunnen betalen, blijft gelden.

TERMIJNEN
Jaarlijks termijn 1 september 2019

Halfjaarlijks termijn 1 september 2019
termijn 2 maart 2020

Per kwartaal termijn 1 september 2019
termijn 2 december 2019
termijn 3 maart 2020
termijn 4 juni 2020

Per maand termijn 1 september 2019
termijn 2 oktober 2019
termijn 3 november 2019
termijn 4 december 2019
termijn 5 januari 2020
termijn 6 februari 2020
termijn 7 maart 2020
termijn 8 april 2020
termijn 9 mei 2020
termijn 10 juni 2020
termijn 11 juli 2020
termijn 12 augustus 2020

* Tarief voor bigband en koor. (zie vorige pagina)
** Tarief is per persoon. (zie vorige pagina)
N.B. Leerlingen die al instrumentale of vocale les 
hebben bij Tune Up Muziekpunt en daarbij bandles 
willen genieten 25% korting op het geldende bandles 
tarief.
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VAKANTIES

AANVANG SCHOOLJAAR 2019/2020: MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019 (WEEK 35)

Reserve dagen: Tune Up Muziekpunt biedt 40 lessen aan per schooljaar. Dit is inclusief maximaal twee voorspeeldagen. 
Daarom is Tune Up Muziekpunt op sommige feestdagen gewoon geopend.

De vakanties komen zoveel mogelijk overeen met die van het primair en voortgezet onderwijs in de regio Haarlem.

VAKANTIEREGELING 2019/2020
herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020

voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
meivakantie 25 april t/m 3 mei 2020

zomervakantie 4 juli t/m 16 augstus 2020

Tune Up Muziekpunt biedt 40 lessen aan per schooljaar. 
In sommige gevallen kan het voorkomen dat er lessen 
zijn op sommige feestdagen.

Wanneer je aan het begin van het seizoen start, zijn dat 40 lessen. Maar start je bijvoorbeeld in week 19  in en heb je op maandag 
les, dan resteren er nog 9 lessen. 
Dit is handig zodat je snel kunt zien wat de kosten zijn. De formule is dan 9/40e van het jaarbedrag.

Op de groene data zijn reguliere lessen.

Op de rode data is Tune Up Muziekpunt gesloten i.v.m. vakanties of feestdagen.

De gele data zijn reserve dagen, bijvoorbeeld om lessen in te halen.

De witte getallen in de rechterbovenhoek staan voor het aantal resterende lessen vanaf de 
aanvangdatum.

*

KALENDER 2019/2020
Op de volgende pagina staat de kalender van seizoen 2019/2020.
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KALENDER 2019/2020

START NIEUWE SEIZOEN: 
MAANDAG 17 AUGUSTUS 2020

SEPTEMBER 2019
week ma di wo do vr za zo

35 1

36 2 3 4 5 6 7 8

37 9 10 11 12 13 14 15

38 16 17 18 19 20 21 22

39 23 24 25 26 27 28 29

40 30

AUGUSTUS 2019
week ma di wo do vr za zo

31 1 2 3 4

32 5 6 7 8 9 10 11

33 12 13 14 15 16 17 18

34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 31

OKTOBER 2019
week ma di wo do vr za zo

40 1 2 3 4 5 6

41 7 8 9 10 11 12 13

42 16 15 16 17 18 19 20

43 21 22 23 24 25 26 27

44 28 29 30 31

NOVEMBER 2019
week ma di wo do vr za zo

44 1 2 3

45 4 5 6 7 8 9 10

46 11 12 13 14 15 16 17

47 18 19 20 21 22 23 24

48 25 26 27 28 29 30

DECEMBER 2019
week ma di wo do vr za zo

48 1

49 2 3 4 5 6 7 8

50 9 10 11 12 13 14 15

51 16 17 18 19 20 21 22

52 23 24 25 26 27 28 29

53 30 31

JANUARI 2020
week ma di wo do vr za zo

1 1 2 3 4 5

2 6 7 8 9 10 11 12

3 13 14 15 16 17 18 19

4 20 21 22 23 24 25 26

5 27 28 29 30 31

FEBRUARI 2020
week ma di wo do vr za zo

5 1 2

6 3 4 5 6 7 8 9

7 10 11 12 13 14 15 16

8 17 18 19 20 21 22 23

9 24 25 26 27 28 29

MAART 2020
week ma di wo do vr za zo

9 1

10 2 3 4 5 6 7 8

11 9 10 11 12 13 14 15

12 16 17 18 19 20 21 22

13 23 24 25 26 27 28 29

14 30 31

APRIL 2020
week ma di wo do vr za zo

14 1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 11 12

16 13 14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30

MEI 2020
week ma di wo do vr za zo

18 1 2 3

19 4 5 6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

JUNI 2020
week ma di wo do vr za zo

23 1 2 3 4 5 6 7

24 8 9 10 11 12 13 14

25 15 16 17 18 19 20 21

26 22 23 24 25 26 27 28

27 29 30

JULI 2020
week ma di wo do vr za zo

27 1 2 3 4 5

28 6 7 8 9 10 11 12

29 13 14 15 16 17 18 19

30 20 21 22 23 24 25 26

31 27 28 29 30 31

35 35 35 35

34 34 34 34 34

33 33 33 33 33

32 32 32 32

40 40 40 40 40

36 36 36 36 36

39 39 39 39 39

38 38 38 38 38

37 37 37 37 37

36 36 36 36 36

35

32

31 31 31 31 31

30 30 30 30 30

29 29 29 29 29

28 28 28 28 28

27 27 27 27 27

26 26 26 26 26

25 25 25 25 25

20 20 20 20 20

19 19 19 19 19

18 18 18 18 18

17 17 17 17 17

16 16 16 16 16

15 15 15 15 15

14 14 14 14 14

13 13

13 13 13

12 12 12 12 12

11 11 11 11 11

10 10 10 10 10

9 9 9 9 9

8 8 8 8 8

7 7 7 7 7

6 6 6 6 6

LESDAG LESDAG* GEEN LESDAG

24 24 24 24 24

23 23 23 23 23

22 22 22 22 22

21 21 21 21 21

5 5 5 5 5

4 4 4 4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1

1 1 1

* Tune Up Muziekpunt biedt 40 lessen aan per schooljaar. 
   Daarom is Tune Up Muziekpunt op sommige feestdagen
   gewoon geopend.
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INSCHRIJVEN

Voor alle lessen en cursussen kunt u zich inschrijven via het online inschrijfformulier. 
Ga naar de website van Tune Up Muziekpunt en klik op INSCHRIJVEN.
 
Na het invullen en verzenden van een inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging met digitaal inschrijfformulier op het door 
u opgegeven e-mail adres. (Ouder/Voogd ontvangt deze eveneens indien van toepassing)

Daarna wordt er contact met u opgenomen en in gezamenlijk overleg wordt er een lesafspraak gemaakt. 

WWW.TUNEUP.NL
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REPETEREN
Tune Up Muziekpunt beschikt over meerdere repetitieruimtes. Deze zijn voorzien van een complete backline.

Wil je repeteren? Kijk dan op www.tuneup.nl/repeteren. Hier kun je online reserveren. Heb je nog vragen? Neem dan contact 
via verhuur@tuneup.nl.

GROTE STUDIO
De grote ruimte (45 m2) is voorzien van een uitgebreide PA 
met Shure SM58 microfoons. Er staan diverse 
gitaarversterkers en een basversterker. Ook staat er een 
vleugel en zijn er diverse synths.
De ruimte is extra voorzien van daglicht door middel van 
ramen in plafond en muren, airco, centrale verwarming, WiFi en 
voldoende wandcontactdozen.

Tarief: € 20 per uur

KLEINE STUDIO
De kleine ruimte (17 m2) is ook voorzien van een uitgebreide PA 
met Shure SM58 microfoons. 
De ruimte is extra voorzien van daglicht door middel van 
ramen in plafond en muren, airco, centrale verwarming, WiFi en 
voldoende wandcontactdozen. 

Tarief: € 15 per uur

LESLOKAAL
Daarnaast is het ook mogelijk om een leslokaal te huren. Deze 
zijn geschikt om alleen of samen te studeren of te repeteren. 
De lokalen zijn variërend voorzien van gitaarversterkers, piano’s 
of drumstellen. Alle lokalen hebben cv, WiFi, airco en daglicht. 
Maximaal 2 personen.
Vraag naar de mogelijkheden.

OPNAMESTUDIO
Tune Up Muziekpunt beschikt ook over een opnamestudio.

Aangrenzend aan de grote ruimte is een controlekamer, 
waar door middel van een goed geïsoleerde raam zicht is 
op de grote ruimte. De controlekamer is voorzien van Roland 
VS2408 / Bach S II HE monitors / Dayner D&R Stylix (30) / 
Quad Yamaha GT10 digitale vleugel / divers (synths, mikes, 
amps, …)
Extra voorzieningen: daglicht, airco, cv, wifi.

Wilt u graag gebruik maken van de opnamestudio? Neem 
dan contact op voor meer informatie en een offerte op maat.



10

ALGEMENE VOORWAARDEN
  Hieronder staan de algemene voorwaarden die Tune Up Muziekpunt hanteert. 

1. De overeenkomst gaat in vanaf de datum van de eerste gevolgde les en wordt 
aangegaan voor de duur van het lopende cursusjaar tot en met augustus 
2020. 

2. De leerling wordt uitdrukkelijk geacht kennis te hebben genomen van de 
brochure en de daarin vermelde algemene bepalingen en dient zo spoedig 
mogelijk na lesaanvang het inschrijfformulier met bijbehorende incasso-
machtiging volledig, waarheidsgetrouw en ondertekend in te leveren bij 
docent of administratie. De brochure 2019-2020 en de bijbehorende inschrijf/
machtigingsformulier zijn in te zien en te downloaden vanaf de website www.
tuneup.nl. 

3. Indien een leerling gedurende een periode van een maand of langer wel 
lessen volgt doch verzuimt het inschrijfformulier met bijbehorende incasso-
machtiging te ondertekenen en/of in te leveren, blijft de lesgeldverplichting 
over het gehele lopende schooljaar onherroepelijk van kracht. Heeft een 
leerling in daaraan voorafgaande schooljaren eveneens verzuimd het 
inschrijf/machtigingsformulier in te leveren, dan dient de totaal achterstallige 
contributie, inclusief de daarover geldende wettelijke rente, per ommegaande 
ineens te worden voldaan. 

4. Automatische incasso’s blijven gelden voor een periode van 5 jaar, zijnde 
binnen de wettelijke verjaringstermijn, na datum van lesaanvang, tot de 
volledig verschuldigde contributie is voldaan. 

5. Het schooljaar loopt van 26 augustus 2019 t/m 3 juli 2020 en omvat 40 
leseenheden. Dit is inclusief maximaal twee voorspeeldagen. 

6. Alle (nieuwe) leerlingen, met uitzondering van leskaartbezitters, hebben de 
mogelijkheid om direct na de eerste 4 opeenvolgende lessen (doorgaans een 
maand na de daadwerkelijke lesaanvang) de onderhevige les-overeenkomst 
van het lopende cursusjaar 2019-2020 te beëindigen. Op deze wijze wordt de 
leerling in de gelegenheid gesteld een zgn. ‘startmaand’ van 4 opeenvolgende 
ter beschikking gestelde lessen te volgen tegen een lesgeldbijdrage van 4/40 
x het daarvoor geldende jaartarief. Na de 4e proefles dient de leerling aan te 
geven of hij/zij wil stoppen. Gaat de leerling na de startmaand door, dan wordt 
hij/ zij geacht het lopende schooljaar af te maken. De betaling dient vooraf te 
geschieden. 

7. Uitsluitend nieuwe leerlingen hebben recht op een gratis proefles van 
maximaal 30 minuten. De proefles moet online via het daarvoor bestemde 
formulier worden aangevraagd en is eenmalig, geheel vrijblijvend, niet 
overdraagbaar of inwisselbaar en niet met terugwerkende kracht. Als een 
al ingeplande proefles wegens verhindering niet kan doorgaan, dient u 
dit minimaal 48 uur van tevoren te melden. Zonder tijdige voorafgaande 
afzegging vervalt het recht op de gratis proefles. 

8. Ieder cursusjaar begint met 1, 2, 3 of 4 opeenvolgende ‘startlessen’. Deze 
lessen zijn niet gratis maar naar rato tegen kostprijs, afhankelijk van lesvorm 
en lesduur. Elk seizoen opnieuw wordt de leerling de gelegenheid geboden 
om gedurende 1 tot 4 lessen te kijken of de leraar, het instrument en de lessen 
(nog steeds) aanspreken en of muziekles ook logistiek (nog steeds) praktisch 
en/of haalbaar is. Binnen 7 dagen na de proefles dient de leerling middels het 
daarvoor bestemde formulier op de website (http://www.tuneup.nl/inschrijven) 
kenbaar te maken of hij/zij gebruik zal maken van de ‘startmaand’ of niet. 

9. Na de ‘startmaand’ dient te worden besloten of de lessen wel of niet zullen 
worden voortgezet. Ga je na de 4 ‘startlessen’ door, dan wordt je geacht 
het lopende cursusjaar af te maken. Wanneer je besluit niet door te gaan, is 
uitsluitend lesgeld verschuldigd voor de genoten ‘startlessen’. 

10. Vakanties en vrije dagen worden bekend gemaakt aan het begin van ieder 
schooljaar en staan vermeld in de brochure. De vakanties komen zoveel 
mogelijk overeen met die van het primair en voortgezet onderwijs in de regio 
Haarlem. 

11. Indien de docent door ziekte of andere dringende reden verhinderd is les te 
geven, zal getracht worden de les op een later tijdstip alsnog in te halen, al 
naar gelang de mogelijkheden. Een verplichting daartoe is er echter niet! In 
geval van langdurige afwezigheid zal getracht worden zo spoedig mogelijk 
voor een vervangende docent zorg te dragen. 

12. Indien in enig schooljaar meer dan drie leseenheden geen onderwijs is 
genoten vanwege het verzuim van een leerkracht, kan restitutie van lesgeld 
aangevraagd worden. Deze restitutie bedraagt het aantal niet genoten 
leseenheden minus 3 x 1/40 van het oorspronkelijk totaal verschuldigde 
lesgeld. Verzoek tot restitutie moet schriftelijk worden aangevraagd. 

13. Indien de leerling verzuimt of door ziekte of andere redenen verhinderd is een 
of meerdere lessen op het overeengekomen tijdstip mee te maken, blijft het 
lesgeld verschuldigd.

14. Uit logistiek en rooster-technisch oogpunt zijn docenten zijn niet verplicht 
eventuele door de leerling gemiste lessen i.v.m. ziekte of anderszins, op later 
tijdstip in te halen. Daar waar enigszins mogelijk zullen ze dit wel proberen. 

15. Een leerling kan – in overleg met docent en directie, uitsluitend na 
akkoordbevinding – zijn of haar lessen incidenteel of structureel laten 
overnemen door iemand anders, onder voorwaarde dat de leerling in kwestie 
zelf hiervoor dient zorg te dragen en daarbij uitgaat van dezelfde lesdag en 
ingeplande lestijd, tenzij anders bepaald. 

16. Onder een volwassene wordt verstaan diegene die bij aanvang van het 
schooljaar 18 jaar en ouder is. 

17. Bij inschrijving van minderjarige leerlingen dienen ouder of voogd mede te 
ondertekenen. 

18. Bij inschrijving op een later tijdstip dan aanvang schooljaar is lesgeld 
verschuldigd vanaf de dag waarop de eerste les aanvangt. 

19. Lesgeld-plichtig zijn volwassenen en ouder of voogd van minderjarigen. 

20. Bij verhuizing buiten een straal van 15 km tot de onderhavige leslocatie, 
ernstige langdurige ziekte of overlijden en andere bijzondere omstandigheden, 
kan de aangegane overeenkomst tot het volgen van muziekonderwijs 
voortijdig worden ontbonden. Voortijdige ontbinding van het lescontract 
dient altijd schriftelijk met opgaaf van reden(en) en overlegging van ter 
zake relevant bewijs (doktersverklaring, gemeentelijke uitschrijving e.d.) te 
geschieden. Bij het berekenen van het te restitueren lesgeld, is lesgeld over 
de gehele maand verschuldigd, ook al heeft de student slechts een gedeelte 
van die maand lessen gevolgd. 

21. Indien incasso’s van verschuldigde les- en/of cursusgelden – zonder 
geldige reden of toestemming daartoe – worden gestorneerd (geweigerd of 
teruggeboekt), zullen per storno extra aanmaningskosten in rekening worden 
gebracht. De inning van deze achterstallige lesgelden zal middels hernieuwde 
incasso-opdracht(en) telkens met minimaal € 2,50 per storno naar rato worden 
verhoogd. 

22. Bij niet tijdig voldoen van het lesgeld, kan het geven van les aan de 
betreffende leerling worden gestaakt waarbij de lesgeldverplichting 
onherroepelijk van kracht blijft. Alle kosten welke noodzakelijk zijn bij de inning 
van achterstallige lesgelden, komen voor rekening van de lesgeld-plichtige. 

23. Eventuele wijzigingen van persoons- en/of adresgegevens van een leerling/
cursist, moeten zo snel mogelijk schriftelijk en/of per e-mail worden gemeld 
aan de betreffende docent en administratie. Tune Up Muziekpunt is niet 
aansprakelijk voor gemiste lessen, eventuele fouten, gebeurtenissen of 
calamiteiten die te wijten zijn aan het niet tijdig, onjuist of onvolledig doorgeven 
van gewijzigde adres- en/of contactgegevens. 

24. Elke aansprakelijkheid ten laste van Tune Up Muziekpunt voor diefstal, verlies, 
vermissing, beschadiging van bezittingen en/of eigendommen e.d., alsmede 
voor schade door ongeval en/of ziekte wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

25. Tune Up Muziekpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke 
gehoorbeschadiging. De leerling wordt geacht, zelf – al dan niet in overleg met 
de desbetreffende docent – voor passende en adequate gehoorbescherming 
zorg te dragen. De muziekschool is voorzien van een ‘in het oog springende’ 
automaat met oordoppen die voor slechts een paar euro per paar te koop 
zijn. De oordoppen (‘Thunderplugs’) voldoen aan alle Europese kwaliteits- en 
veiligheidseisen. Ze zijn getest en gecertificeerd volgens EN 352-2 normering. 

26. Tune Up Muziekpunt is gerechtigd beeld- en geluidsopnames van leerlingen 
en cursisten te maken. De opnames - o.a. voor reclame en promotie 
doeleinden - zullen alleen worden gebruikt na schriftelijke toestemming! Zie de 
privacyverklaringvan Tune Up Muziekpunt. 

27. Leerlingen en derden mogen lesmateriaal en zelf-vervaardigde beeld en/
of geluidsopnames van lessen, uitvoeringen, repetities e.d. van/bij Tune Up 
Muziekpunt, uitsluitend openbaar maken na goedkeuring en akkoordbevinding 
van de directie. 

28. Kunnen eventuele geschillen betrekking hebbend en voortvloeiende uit de 
onderhavige algemene bepalingen niet in der minne worden geschikt, dan 
zullen deze in beginsel worden beslist door de bevoegde rechters in het 
arrondissement Haarlem.
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PRIVACYVERKLARING
Tune Up Muziekpunt werkt zijn servicevoorwaarden en privacybeleid bij in het kader van zijn bedrijfsactiviteiten en om te voldoen aan nieuwe Europese 

wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’). Lees onze algemene voorwaarden en ons 
privacybeleid waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen in het kader van de bedrijfsvoering van Tune Up Muziekpunt. 

Tune Up Muziekpunt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tune Up Muziekpunt , en/of omdat u deze zelf bij het 
invullen van een contactformulier op de website aan Tune Up Muziekpunt verstrekt en ook overigens worden uw gegevens verwerkt, dat kan althans, bij uw bezoek aan de 
website van Tune Up. Tune Up Muziekpunt kan onder meer - en in de regel zal het bij de gegevens volgens opsomming hierna blijven- de volgende persoonsgegevens 
verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw geboortedatum en plaats
- Geslacht
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer(s)
- Uw e-mailadres(sen)
- Uw IP-adres(sen) en MAC-adres(sen)
- Uw bankrekeninggegevens

Tune Up Muziekpunt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen in het kader van een 
succesvolle uitoefening van bedrijfsactiviteiten zoals omschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK- dossiernummer 34085554, Stephensonstraat 
43, 2014KC Haarlem) en niet te vergeten om met u - inclusief de voorbereiding daarvan en aanloop daarnaartoe- een overeenkomst te sluiten, bijvoorbeeld, doch 
niet daartoe beperkt, een overeenkomst tot verkrijgen/afname van muzieklessen of het huren van studio- c.q. opnameruimte(n) of afnemen van overige services op 
muziekgebied, zie uitgebreider hieronder, volgende alinea.
In het kader van bijvoorbeeld zo een overeenkomst zal er bijvoorbeeld in praktische zin regelmatig contact nodig zijn met betrekking tot lesplanningen, presentaties, 
voorspeeldagen en andere extra activiteiten, lesevaluaties, lesannuleringen, les- en studiemateriaal, studioreserveringen c.q. - annuleringen, wetenswaardigheden, 
nieuwsbrieven, werving, promotie en reclame, algemene communicatie*, financiële administratie etc., of als u Tune Up Muziekpunt zelf verzoekt om u telefonisch of per 
e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Tune Up Muziekpunt verwerkt uw bankrekeninggegevens ten behoeve van incasso uitsluitend in geval van een met u gesloten 
les- en/of studiohuur en/of service-overeenkomst zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en uitsluitend na machtigingsakkoord uwerzijds.
Daarnaast kan Tune Up Muziekpunt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst bestaande uit het aanbieden 
van producten zoals beschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK- nummer 34085554) zoals het ter beschikking stellen van muzieklessen, het 
verhuren van studio- c.q. opnameruimte(n) en het verlenen van overige services op muziekgebied.

*Overigens zullen wij u niet (langer) ongevraagd nieuwsbrieven, promotie-, wervings- en reclamemateriaal toezenden. Onder de AVG is dat niet langer toegestaan, tenzij u 
aangeeft prijs te stellen op toezending.

Tune Up Muziekpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens 
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Tune Up Muziekpunt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting en in geen geval worden uw gegevens gedeeld, laat staan tegen vergoeding, met derden voor commerciële doeleinden, denk bijvoorbeeld aan 
Direct Marketing.

Op de website van Tune Up Muziekpunt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en 
gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tune Up Muziekpunt gebruikt deze 
informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Tune Up Muziekpunt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Tune Up 
Muziekpunt bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy 
Shield en het Swiss-US Privacy Shield Framework, zoals geformuleerd door het U.S.- ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van 
persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en Zwitserland.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Tune Up Muziekpunt te kunnen verstrekken en om 
haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Tune Up Muziekpunt heeft hier geen invloed op.

Tune Up Muziekpunt heeft Google geen toestemming gegeven om via Tune Up Muziekpunt verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tuneup.nl. 
Tune Up Muziekpunt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tune Up Muziekpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tune Up Muziekpunt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Op de website van Tune Up Muziekpunt wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van zogeheten ‘cookies’. ‘Cookies ‘zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van 
uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst door een website die u bezoekt. Hierin wordt informatie over uw bezoek opgeslagen. Deze informatie kan bij een later 
bezoek weer worden herkend door deze website. Soms kan ook een andere website de cookies lezen; ook kan die er informatie in opslaan.

Voor zover Tune Up Muziekpunt in de toekomst gebruik zal maken van ‘cookies’, kunt u plaatsing ervan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. 
De meeste browsers wijzen u de weg, hoe een en ander te effectueren. Keerzijde van weigering van plaatsing van cookies kan zijn, dat u onze website niet (volledig) zult 
kunnen gebruiken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tune Up 
Muziekpunt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tune Up Muziekpunt op via info@tuneup.nl. 
Www.tuneup.nl c.q. www.tuneupmuziekpunt.nl c.q. www.dikkewanden.nl is een website van Tune Up Muziekpunt. Tune Up Muziekpunt is als volgt te bereiken:

Postadres: Stephensonstraat 43 – 2014 KC Haarlem
Vestigingsadres: Stephensonstraat 43 – 2014 KC Haarlem
Kamer van Koophandel: 34085554 (Inschrijvingsnummer handelsregister)
Telefoon: 023 5441637
E-mailadres: info@tuneup.nl

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen.
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