
 

 

 

 Algemene Voorwaarden 5 of 10 lessenkaart 
 1 november 2020.  
 
 
Individuele muziekles  
De individuele muzieklessen worden gegeven door een vakbekwame docent. Belangrijke onderdelen van de 
muziekles voor blazers is de juiste speeltechniek voor het instrument, een goede toonvorming, ademhaling, 
noten lezen en houding. Bij slagwerkers gaat het vooral om de juiste speeltechniek, houding, noten lezen en 
ritmiek.  
• Een 10-lessenkaart bevat 10 lessen van 30 minuten  

• Een 5- lessenkaart bevat 5 lessen van 30 minuten  

• De lessenkaart is 4 maanden geldig vanaf datum van afgifte  

• De cursist stemt in overleg met de docent(e) zijn of haar lesmomenten.  

• Uitbreiding naar een uur les is mogelijk in overleg met de docent(e). Bij een uur les zullen twee lessen van de 
kaart in mindering worden gebracht  

• Door de vereniging wordt een instrument en les materiaal ter beschikking gesteld welke in bruikleen wordt 
genomen door de cursist. De cursist tekent hiervoor een gebruikersovereenkomst bij aanvaarding van de 
materialen  

• Als de muziekles uitvalt door ziekte of verhindering van de docent en/of cursist dan wordt deze les op een 
ander moment aangeboden. Als de cursist de muziekles zonder opgaaf van redenen niet verschijnt op de les, 
wordt de les wel afgetekend op de leskaart.  

• Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer behoudt zich het recht voor foto’s en video’s van lessen en optredens 
te gebruiken in haar publiciteitsmateriaal. U kunt hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen via het email adres 
www.secretaris@mh-s.nl  
 
Tarieven per 1 november 2020:  
• Een les kost € 17,50 per 30 minuten bij een 10-lessenkaart (€ 175,00)  

• Een les kost € 18,00 per 30 minuten bij een 5-lessenkaart (€ 90,00)  
• Het totale bedrag dient in zijn geheel en voorafgaand aan de eerste les betaald te worden via bankrekening 
NL14RABO0355424487 t.n.v. Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer o.v.v. “Speciale actie muzieklessen”.  
 
Inschrijving  
• De lessen vinden plaats na ontvangst van het inschrijfformulier. Bij minderjarige leerlingen zal de inschrijving 
gedaan worden door ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers. Na ontvangst van het inschrijfformulier 
worden naam en telefoonnummer ter beschikking gesteld aan de docent voor het afspreken van de 
lesmomenten.  
 
Locatie  
• De leslocatie wordt in overleg met de docent(e) bepaald maar is bij voorkeur in het muziekcentrum Harmonie 
Slikkerveer, Prinsenstraat 76, 2983 CL Ridderkerk.  
 
 


