Algemene voorwaarden en
tarieven seizoen 2019/2020
Saaie kost. We weten het… Maar toch is
het goed om duidelijke afspraken te
maken over zaken als vakantieperiodes,
aanwezigheid en afwezigheid, betaling en
opzegging.
Heb je na het lezen toch nog vragen?
Schroom niet om ze te stellen.
Proefles
Bij La Cantante kun je voor € 10 een proefles
volgen. Deze les wordt in goed overleg ingepland.
Wanneer je binnen 5 dagen na de proefles aangeeft
dat je graag op les komt trekken we dit bedrag
weer af van het lesgeld op de 1e factuur en is je
proefles dus gratis.
Inschrijving
Wanneer je (na de proefles) aangeeft graag op les
te komen spreken we samen de dag, het tijdstip, de
frequentie en de locatie van de lessen af.

Zangles 1x in de twee lesweken
Wanneer je 1x per twee lesweken les hebt wissel
je de lestijd af met iemand anders. Jullie komen dus
om en om. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar let
toch even op: In de aangegeven (school)vakanties
wordt er geen les gegeven. Had je les in de week
vóór de vakantie? Dan heb je in de week ná de
vakantie géén les maar is de ander weer aan de
beurt. Af en toe zit er dus een week extra tussen
je lessen. Het is geen systeem van even en oneven
weken.
Toch in de war? Raadpleeg het lesrooster op de
website, daarin kun je altijd terugvinden in welke
weken jij les hebt. (zie de verschillende kleurtjes)

Vervolgens ontvang je een link waarmee je jezelf
eenvoudig via de website kunt inschrijven. Hier kun
je aangeven of je jezelf wilt inschrijven voor een
(gedeelte van een) seizoen of voor een éénmalige
cursus.

Afwezigheid
Wanneer je zelf een les mist door bijv. file of een
griepje wordt deze niet ingehaald. Ook vindt er
geen restitutie van lesgeld plaats.

Zodra we het inschrijfformulier ontvangen hebben,
is je inschrijving een feit en kunnen we starten met
het leuke gedeelte: de zanglessen!

Indien één van ons verhinderd is, zorgen we voor
vervanging. Als dat niet lukt, wordt de les ingehaald
op een nader af te spreken tijdstip of in mindering
gebracht op de volgende factuur.

Het lesgeld
Je betaalt het lesgeld per kwartaal/cursus. Dat
komt in de praktijk neer op 5 of 10 lessen
(afhankelijk van de lesfrequentie) per keer. Je
ontvangt hiervoor een factuur per email.

Opzeggen
Het kan zijn dat je, om wat voor reden dan ook,
tijdens het seizoen besluit om te stoppen met de
zanglessen. Dat is geen probleem mits je dit vóór
de onderstaande opzegdata doorgeeft:

Daarnaast is het ook mogelijk om het lesgeld (in
ruil voor een beetje korting) in 1x voor het hele
seizoen te voldoen of om via een maandelijks
automatisch incasso te betalen. Hoe dat allemaal in
zijn werk gaat en op welke bedragen je precies
uitkomt kun je op pagina 2 en 3 lezen.

- vóór 11 november 2019
- vóór 3 februari 2020 of
- vóór 20 april 2020

Het lesrooster
Ons zangles-seizoen loopt van 1 september t/m 30
juni en bestaat uit 38 lesweken. Tijdens de, door
de overheid voorgeschreven, schoolvakanties is er
geen les. Je kunt ze vinden op rijksoverheid.nl en
op onze eigen site onder het kopje ‘rooster’.
De lessen die uitvallen vanwege 2e paasdag,
Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en 2e
pinksterdag worden begin juli, na afloop van het
seizoen, ingehaald (zie rooster).

We maken vervolgens het kwartaal, waar we op
dat moment in zitten, af maar je wordt niet meer
ingepland voor het kwartaal wat volgt.
Let op: Tijdens het seizoen opzeggen is niet
mogelijk als je gebruik maakt van het maandelijks
automatisch incasso of als je het lesgeld voor het
seizoen in 1x hebt voldaan. In dat geval blijft de
betalingsverplichting en vindt er geen restitutie
plaats. Je opzegging is alleen geldig als je een e-mail
met de reden van je opzegging stuurt naar
info@lacantante.nl of door telefonisch contact op
te nemen met Jerney Molenaar (06-24862994). 

Tarieven Zangschool La Cantante Seizoen 2019-2020
Genoemde prijzen zijn per persoon per les.
Tot 21 jaar
(vrijgesteld van btw)*
Privé-les van 30 minuten
€18,50
Privé-les van 45 minuten
€27,75
Duo-les van 45 minuten
€15,00
Groepsles van 60 minuten
€12,75
Cantantes les van 90 minuten
€ 12,-

Vanaf 21 jaar
(incl. 21% btw)
Privé-les van 30 minuten
€22,25
Privé-les van 45 minuten
€33,50
Duoles van 45 minuten
€18,00
Groepsles van 60 minuten
€15,25
Cantantes les van 90 minuten
€14,50
Koor a/d Zaan per les van 90 min. € 9,-

* Het lesgeld voor leerlingen onder de 21 jaar is wettelijk vrijgesteld van btw (21%)
	
  

Hoe betaal ik?
Je kunt in principe zelf aangeven hoeveel lessen je wilt volgen. Wel werken we met minimale blokken van 10
weken, wat neerkomt op 5/10 lessen (afhankelijk van de lesfrequentie). Zo’n blok heet een ‘cursus’ als je hem
éénmalig wilt volgen en een ‘kwartaal’ als je er meerdere wilt volgen.
De 10-weekse cursus.
Dit houdt in: 10 lessen als je iedere week komt, of 5 lessen als je voor om de week hebt gekozen. Je ontvangt
hiervoor éénmalig een factuur per email. Je kunt op ieder moment starten.
Eén of meerdere kwartalen
Ben je enthousiast, maar weet nu al dat je op een gegeven moment afwezig gaat zijn omdat je bijv. een grote
reis hebt gepland? Je kunt van te voren aangeven hoeveel kwartalen je les wilt volgen. Je ontvangt aan het begin
van ieder kwartaal een factuur per email.
1e kwartaal : 02-09-2019 t/m 17-11-2019
2e kwartaal : 18-11-2019 t/m 09-02-2020
3e kwartaal : 10-02-2020 t/m 04-05-2020
4e kwartaal : 06-05-2020 t/m 30-06-2020
Inhaalweken: 01-07-2020 t/m 12-07-2020
Een seizoen
We gaan lekker aan de slag met als doel het seizoen vol te maken. Wat betaling betreft heb je nu 3 opties:
1. Per kwartaal
Je ontvangt aan het begin van ieder kwartaal een factuur per email. Mocht er toch een kink in de kabel komen;
aan het eind van ieder kwartaal heb je de mogelijkheid om, met inachtneming van de opzegdata, op te zeggen.
2. Lesgeld van het hele seizoen in één keer*
Ben je helemaal zeker van je zaak? Dan kun je er ook voor kiezen om in het lesgeld van het hele seizoen in één
keer te voldoen. Wel zo fijn, dan hebben we er allebei geen omkijken meer naar. In ruil hiervoor ontvang je
een hele of een halve les gratis (afhankelijk van de lesfrequentie).
3. Maandelijks automatisch incasso*
Het is ook mogelijk middels een maandelijks automatisch incasso te betalen. In ruil hiervoor ontvang je een
hele of een halve les gratis (afhankelijk van de lesfrequentie).
*Let wel op! Kies je voor het betalen van het lesgeld in één keer of voor het maandelijks incasso dan gaan
we er vanuit dat je het seizoen tot en met juni afmaakt. Besluit je toch voortijdig te stoppen met de lessen, dan
vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats en blijft de betalingsplicht tot het einde van het seizoen.

Tarieven Zangschool La Cantante Seizoen 2019-2020
Prijzen
tot 21 jaar*

Prijzen
Vanaf 21 jaar*

Per kwartaal/cursus

Seizoen**

Per maand***

Per kwartaal/cursus

Seizoen**

Per maand***

½ uur per week

€185,- (10 lessen)

€684,50

€68,45

€222,50 (10 lessen)

€823,-

€82,30

¾ uur per 2 lesweken

€138,75 (5 lessen)

€513,38

€51,34

€167,50 (5 lessen)

€619,75

€61,98

¾ uur per week

€150,- (10 lessen)

€555,-

€55,50

€180 (10 lessen)

€666,-

€66,60

¾ uur per 2 lesweken

€ 75,- (5 lessen)

€277,50

€27,75

€ 90,- (5 lessen)

€333,-

€33,30

Privé-zangles

Duo-zangles

Groepsles (3 tot 5 personen)
1 uur per week

€127,50 (10 lessen)

€471,75

€47,18

€152,50 (10 lessen)

€564,25

€56,43

1 uur per 2 lesweken

€63,75

€235,88

€23,59

€76,25 (5 lessen)

€282,13

€28,21

n.v.t.

n.v.t.

€90,- (10 lessen)

€333,-

€33,30

€222,-

€22,20

€72,50 (5 lessen)

€268,25

€26,83

(5 lessen )

Koor aan de Zaan
90 minuten per week

n.v.t.

Cantantes (Close harmony)
1 ½ uur les per week

€60,- (5 lessen)

1 Daagse Basisworkshop
1 Dag (10:00 tot 17:00)

€80,-

* het lesgeld voor leerlingen onder de 21 jaar is wettelijk vrijgesteld van btw (21%)
** De seizoensprijs is gebaseerd op 19/38 lessen (afhankelijk v/d lesfrequentie) minus een halve/hele gratis les.
*** De maandprijs is gebaseerd op de seizoensprijs verdeeld over 10 maanden.

