
Voorwaarden en Tarieven 
Koor aan de Zaan 
Seizoen 2022/2023 
 
Saaie kost. We weten het… Maar toch is 
het goed om duidelijke afspraken te 
maken over zaken als vakantieperiodes, 
aanwezigheid, afwezigheid, betaling en 
opzegging. Heb je na het lezen toch nog 
vragen? Schroom niet om ze te stellen.  

Proefles nieuwe leden 
Ben je benieuwd of ons koor wat voor je is? Je 
bent van harte welkom om een keer vrijblijvend te 
komen luisteren en mee te zingen. Zo kunnen we 
van beide kanten kijken of we bij elkaar passen. 
Vervolgens zoeken we na de repetitie even contact 
om de mogelijkheden te bespreken.  
 
Inschrijving nieuwe leden 
Kom je ons versterken? Hartstikke leuk! Je 
ontvangt als nieuw lid een link naar het 
inschrijfformulier op de website. Je adres gegevens 
zijn nodig voor op de factuur en je geboortedatum 
voor de btw administratie. Je vindt daar nogmaals 
de voorwaarden en tarieven. Lees ze even goed 
door voordat je ermee akkoord gaat.   
 
Zodra we het inschrijfformulier ontvangen hebben, 
is je inschrijving een feit en kunnen we starten met 
het leuke gedeelte: de koorlessen! 
 
Inschrijving nieuw seizoen 
Bij de start van een nieuw seizoen vraag ik alle 
leden weer een nieuw inschrijfformulier in te 
vullen. Zo weet ik zeker dat alle gegevens up to 
date zijn en dat iedereen op de hoogte is van 
eventuele veranderingen in de voorwaarden en 
tarieven.  
 
Het lesrooster 
De repetities van het Koor aan de Zaan vinden 
wekelijks plaats op donderdagavond van 19:45 tot 
21:30 (inloop vanaf 19:30). Het seizoen loopt van 1 
september t/m 30 juni en bestaat uit 37 repetities. 
Tijdens de schoolvakanties, op Koningsdag en op 
Hemelvaartsdag repeteren we niet. Je kunt de data 
vinden op rijksoverheid.nl en op onze eigen site 
onder het kopje ‘rooster’.  
 
Het lesgeld 
Je betaalt het lesgeld per kwartaal. Dat komt in de 
praktijk neer op 10 repetitie per keer. Je ontvangt 
hiervoor een factuur per email.  
 
Daarnaast is het ook mogelijk om 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 lezen. 

 
 
 
 
 
 
Koor gaat voor 
Tuurlijk, het is een hobby en je bent vast wel eens 
verhinderd, maar ons motto is toch; ‘koor gaat 
voor’. We stellen het zeer op prijs (en gaan er ook 
een beetje vanuit) dat je je best doet om bij iedere 
repetitie aanwezig te zijn en dat je thuis de 
nummers voorbereidt.  
 
Afwezigheid  
Wanneer je zelf een repetitie mist is dat voor 
eigen rekening en vindt er geen restitutie van 
lesgeld plaats. Wanneer er een repetitie wordt 
afgezegd omdat de dirigent afwezig is wordt deze 
les ingehaald of verrekent.  
 
Zangles in tijden van Corona 
In het leslokaal houden we ons aan het advies van 
het RIVM wat betreft hygiëne en afstand. Wij 
melden ons af bij Covid en griep gerelateerde 
symptomen en verwachten van jullie hetzelfde.  
 
Koor aan de Zoom  
In het geval dat we weer te maken krijgen met een 
lockdown en we niet bij elkaar mogen komen 
bieden we je de mogelijkheid om de repetities 
online via Zoom te volgen.  
 
In het geval van (groeps) beperkingen zullen de 
repetities van het Koor aan de Zaan op een 
‘hybride’ manier plaats vinden. Dat wil zeggen; je 
kunt zowel in het leslokaal als online meedoen. Je 
hoeft dus geen les te missen! Zo houden we de 
fysieke groep klein en kun je altijd (digitaal) 
meedoen, ook als je je niet comfortabel voelt in 
het leslokaal of wanneer je klachten hebt.  
 
Wanneer je besluit om niet naar les te komen en 
géén gebruik te maken van de online lessen blijft de 
betalingsverplichting en vindt er geen restitutie van 
het lesgeld plaats.  
 
Opzeggen 
Het kan zijn dat je, om wat voor reden dan ook, 
tijdens het seizoen besluit om te stoppen met het 
koor. Dat is geen probleem mits je per kwartaal 
betaalt en je dit vóór de volgende opzegdata 
doorgeeft: 
 
 



- vóór 7 november 2022 
- vóór 30 januari 2023  
- vóór 17 april 2023 
 
Je maakt dan vervolgens het kwartaal waar we op 
dat moment in zitten af maar je gaat niet door in 
het volgende.  
 
1e kwartaal : 01-09-2022 t/m 13-11-2022 
2e kwartaal : 14-11-2022 t/m 05-02-2023 
3e kwartaal : 06-02-2023 t/m 24-04-2022 
4e kwartaal : 25-04-2023 t/m 30-06-2023 

 

Tijdens het seizoen opzeggen is niet mogelijk 
wanneer 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).  

 

 

 
Tarief Koor aan de Zaan seizoen 2022-2023 
 
Koor aan de Zaan kost €10,50 per persoon per repetitie van 90 min.  
	
Hoe betaal ik? Kwartaal of seizoen? 
 
Optie 1 :  Per kwartaal 
Je ontvangt aan het begin van ieder kwartaal een factuur per email voor 10 repetities. 
Weet niet zeker of je het hele seizoen vol kunt maken? Of je 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 mee 
wilt doen. De data vind je rechtsboven van de vorige pagina. 
 
Optie 2 : Per automatisch incasso * 
Het lesgeld voor het hele seizoen wordt verdeeld over 10 maanden (september t/m juni). Je krijgt van mij een 
machtigingsformulier om te ondertekenen en 2x een factuur waar je op kunt lezen wanneer ik welk bedrag af 
ga schrijven. Zo heb je er verder geen omkijken meer naar. * 
 
Optie 3 : Per Seizoen * 
Je ontvangt aan het begin van het seizoen een factuur per email voor de hele periode van september t/m juni. 
Zo hebben we er allebei geen omkijken meer naar. Wel zo makkelijk! In ruil hiervoor krijg je van mij 1 repetitie 
cadeau. * 
 
*Let op! Kies je voor het betalen van het lesgeld in één keer of voor het maandelijkse 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 géén restitutie van het lesgeld plaats en blijft de betalingsplicht tot het einde van het seizoen.  
 
 

Overzicht kosten per kwartaal/maand/seizoen  
 
  

Per kwartaal 
 
Per maand* 

 
Seizoen** 

    

Koor aan de Zaan    

90 minuten per week €105,- (10 repetities) €38,85 €378,- 

   

 
 

* De maandprijs is gebaseerd op de prijs van 37 repetities verdeeld over 10 maanden. 

�** De seizoens-prijs is gebaseerd op 37 repetities minus één gratis repetitie. 


