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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 2016/2017.

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 één 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 € 135 € 153 € 1.620 € 1.836
50 minuten € 116 € 131 € 1.392 € 1.572
45 minuten € 105,50 € 119,50 € 1.266 € 1.434
40 minuten € 95 € 108 € 1.140 € 1.296
30 minuten € 75 € 85 € 900 € 1.020
20 minuten € 62 € 70 € 744 € 840

duoles (wekelijks) per maand per jaar
60 minuten € 77,50 € 87,50 € 930 € 1.050
45 minuten € 69,50 € 79 € 834 € 948
30 minuten € 48 € 55 € 576 € 660

samenspel  (wekelijks)** per maand per jaar
60 minuten (3 personen) € 62 € 72 € 744 € 864

60 minuten (vanaf 4 personen) € 42 € 52 € 504 € 624
90 minuten (3 personen) € 76 € 86 € 912 € 1.032

90 minuten (vanaf 4 personen) € 54 € 64 € 648 € 768
90 minuten * (circa 12 personen) € 32 € 42 € 384 € 504

theorie  (wekelijks)** per maand per jaar
60 minuten (3 personen) € 62 € 72 € 744 € 864

60 minuten (vanaf 4 personen) € 42 € 52 € 504 € 624

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

60 minuten € 85 € 96,50 € 1.020 € 1.158
50 minuten € 74 € 54 € 888 € 1.008
45 minuten € 68 € 77 € 816 € 942
40 minuten € 62 € 70 € 744 € 840
30 minuten € 48,50 € 55 € 582 € 660
20 minuten € 33,50 € 38 € 402 € 456

duoles (tweewekelijks) per maand per jaar
60 minuten € 51 € 58 € 612 € 696
45 minuten € 42 € 47,50 € 504 € 570
30 minuten € 30 € 34 € 360 € 408

samenspel (tweewekelijks)** per maand per jaar
60 minuten (3 personen) € 38,50 € 45 € 462 € 540

60 minuten (vanaf 4 personen) € 27 € 32 € 324 € 384
90 minuten (3 personen) € 47 € 57 € 564 € 684

90 minuten (vanaf 4 personen) € 36 € 41 € 432 € 492
90 minuten * (circa 12 personen) € 22 € 27 € 264 € 324

theorie (tweewekelijks)**
60 minuten (3 personen) € 38,50 € 45 € 462 € 540

60 minuten (vanaf 4 personen) € 27 € 32 € 324 € 384

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) € 252 € 283

60 minuten (vanaf 4 personen) € 222 € 252

10-lessenkaart per kaart
30 minuten € 350 € 410
40 minuten € 410 € 460
45 minuten € 435 € 485
50 minuten € 460 € 510
60 minuten € 510 € 560

Cadeauvouchers per kaart
30 minuten privéles € 35 € 40
60 minuten privéles € 70 € 80

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 14 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 2016

Halfjaarlijks termijn 1 september 2016
termijn 2 maart 2017

Per kwartaal termijn 1 september 2016
termijn 2 december 2016
termijn 3 maart 2017
termijn 4 juni 2017

Per maand termijn 1 september 2016
termijn 2 oktober 2016
termijn 3 november 2016
termijn 4 december 2016
termijn 5 januari 2017
termijn 6 februari 2017
termijn 7 maart 2017
termijn 8 april 2017
termijn 9 mei 2017
termijn 10 juni 2017
termijn 11 juli 2017
termijn 12 augustus 2017

* 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.


