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Lesvoorwaarden en tarieven voor het lesjaar 2022-2023

Wekelijkse pianolessen in Sa/on de Musique worden meestal gegeven op basis van
een jaarcontract. Meerderjarige leerlingen (bij minderjarige leerlingen de
ouders/verzorgers) ondertekenen een contract gebaseerd op 40 lesweken per jaar. ln
het contract worden de lesduur en het aantal lessen per week opgenomen, alsook de
leeftijd van de leerling. Voor nieuwe leerlingen geldt een proeftijd van 4 lessen alvorens
een jaarcontract wordt aangegaan. De eerste proefles is gratis.

De volgende tarieven gelden voor contract leerlingen voor het lesjaar 2022-2023 (les
tarieven voor coachees: zie onder "GOACHING")

Tol21 jaar Boven 21 jaar (plus 21% BTW)

Les van 30 minuten 40 euro 48,40 euro

Les van 45 minuten 45 euro 54,45 euro

Les van 60 minuten 50 euro 60,50 euro

Les van 75 minuten 55 euro 66,55 euro

Zodra het contract is ondertekend, wordt een leerling ingeschreven. Het
inschrijf-/administratie geld bedraagt 10 euro en wordt bij de eerste betaling venruacht.

Bij inschrijving dient een leerling een kopie van een geldig identiteitsbewijs te
overhandigen alsmede een kopie van een polis van een Aansprakelijkheidsverzekering
voor Particulieren (AVP)

Voor nieuwe aanmeldingen voor coaching is een ondertekening van
"Akkoordverklaring coachees" vereist alsmede de kopieën van de
bovenvermelde documenten.

Contract leerlingen betalen hun lesgeld dit jaar in 10 maandelijkse termijnen van 4
weken. Afhankelijk van de afgesproken lesduur en het aantal lessen per week wordt
een maandbedrag vastgesteld. Het lesgeld dient vóór de eerste van de maand te
worden overgemaakt op IBAN NL 89 ABNA 056.00.10.222ten name van K. A. van
Rijckevorsel-Bystrova e/o salon de Musique te Den Haag, o.v.v. de naam van de
leerling en maandtermijn. Uitzondering op deze regel is de maand september 2022:
het geld voor deze maand moet vóór 5 september 2O22 worden voldaan. Als een
betaling twee weken of meer te laat is, worden administratiekosten in rekening gebracht
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bovenop het lesgeld.



KAMILLA BYSTROVA

De lessen kunnen ook contant betaald worden, eveneens voór de eerste van de
maand.
lndien het lesgeld voor het hele jaar bij de aanvang van het lesjaar in één keer wordt
voldaan, behoeft geen inschrijfJadministratie geld te worden betaald. Het totale bedrag
dient dan voorafgaand aan de eerste les betaald te worden.

Tijdens schoolvakanties (regio Den Haag) en op feestdagen worden in principe geen
lessen gegeven. Dat kan betekenen dat enkele lessen in de praktijk zullen vervallen.

Het lesjaar 2022-2023 begint op 5 september 2022 en eindigt op 6 juli 2023.

Zonder schriftelijke opzegging vóór 6 juni 2023 gaat de leerling door naar het nieuwe
lesjaar.
Als er te laat wordt opgezegd, is één maand lesgeld verschuldigd, te betalen onder
vermelding van "opzegging lescontract".

Bij alle tussentijdse opzeggingen, bijvoorbeeld vanwege verhuizing naar een nieuwe
woonplaats op grote afstand van Den Haag, geldt een opzegtermijn van één maand.
Deze geldt niet als er sprake is van ernstige ziekte of ernstig ongeval.

Regeling voor het inhalen van lessen

lndien een les tenminste 48 uur van tevoren door de leerling wordt afgezegd, wordt
er gezocht naar een inhaalmogelijkheid. Dit geldt eveneens voor de hieronder
genoemde coaching. Door het zeer drukke werkschema van de docent kan deze
mogelijkheid beperkt worden tot één inhaalles per kwartaal.
Als de docent ziek of verhinderd is wordt er een geschikte vervanger geregeld of een
inhaalles afgesproken. Als dit niet lukt wordt het lesgeld gerestitueerd.

ln geval van een langdurige ziekte van een leerling (langer dan twee weken achter
elkaar) wordt het resterende lesgeld gerestitueerd. De nieuwe termijn begint zodra de
leerling weer op les komt.

Dat geldt niet in geva! van afwezigheid door vakanties buiten het schema van de regio
Den Haag of andere activiteiten van de leerling.
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H
COACHING

De Salon de Musique biedt ook losse coaching aan, zowel voor amateurs als voor
beroepspianisten.

Voor amateurs is de prijs van een coachingssessie van één uur € 60; voor een sessie
van 75 minuten is dit € 65, voor een sessie van 90 minuten is dit € 80. Voor reguliere
(contract)leerlingen zijn de tarieven voor extra coachingslessen € 50, € 55 en € 70 per
sessie. Bij leerlingen boven de 2l jaar brengen wij daarnaast het verplichte BTW-tarief
van 21% in rekening.

Een coachingsles voor beroepspianisten duurt 90 of 120 minuten. De prijzen van deze
sessies bedragen respectievelijk € 90 en €.120, exclusief 21% BTW.

Facturen worden achteraf, aan het eind van een maandtermijn waarin de lessen werden
gegeven, per e-mail verzonden.

Als een betaling twee weken of meer te laat is, worden administratiekosten berekend
bovenop het lesgeld. Een opzegtermijn van één maand geldt niet voor coachees.

Lessen die minder dan 48 uur van tevoren door een leerling zijn opgezegd,
worden in rekening gebracht.

Aan het begin van het lesjaar wordt (ongeacht het aantal lessen) € 10 voor
administratiekosten in rekening gebracht. #

Lessen in de tijd van Corona

lndien noodzakelijk worden live lessen vervangen door online lessen.

Als leeding of docent verkouden en/of koortsig is, wordt een live les per direct opgezegd
en eventueel vervangen door een online les.
Bij tijdige opzegging wordt er naar een inhaalmogelijkheid gezocht, indien nodig in de
vorm van een online les.

Tussen de live lessen worden er de voorgeschreven onderbrekingen voor de optimale
ventilatie gerealiseerd.
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