
Tarieven en voorwaarden Talma Gitaar
Lesseizoen augustus 2022 t/m juli 2023

Wekelijkse lessen Tarief kinderen per les 
(jonger dan 21 jaar geen  btw-
heffing)

Tarief volwassenen per les 
(ouder dan 21 jaar
inclusief 21% btw)

Individueel les - 30 minuten
(3 maanden aaneengesloten of 
meer)

€20,30 €24,55

duo les - 45 minuten 
(3 maanden aaneengesloten of 
meer)

€17,85 (p.p.) €23,25 (p.p)

Tweewekelijks lessen

Individueel les - 30 minuten
(3 maanden aaneengesloten of 
meer) 

€21,85 €26,50

Duo les - 45 minuten 
(3 maanden aaneengesloten of 
meer) 

€19,20 (p.p) €23,25 (p.p.)

Lessen op afspraak

Les op afspraak
individueel - 30 minuten

€25,00 €30,25

Strippenkaart 5 lessen
individueel les - 5 x 30 
minuten  
(vooraf betaald 1 jaar geldig)

€110,- €135,-

Proefles
Individueel 30 minuten

€18,00 €21,00
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Algemene voorwaarden

- Wanneer u of uw kind deelneemt aan de gitaarlessen gaat u in principe akkoord met 
deze voorwaarden.
- Wanneer er wordt gesproken wordt over “de docent” dan wordt daar Thijs Kammer 
mee bedoeld, de eigenaar van Talma Gitaar.
- Wanneer de voorwaarden geen uitsluitsel geven over een bepaalde kwestie zal de 
docent hier een besluit over nemen.

Het lesjaar

- De lessen worden in principe voor het hele jaar afgenomen. Beginnend in de eerste 
week na de zomervakantie en eindigend in de laatste week voor de zomervakantie. 
Gedurende het jaar kun je instromen.
- Tijdens de reguliere schoolvakanties of nationale feestdagen is er geen les. Het komt 
wel eens voor dat een school afwijkt van het normale vakantierooster en extra dagen
vrij geeft, zoals bij studiedagen. In dat geval gaat de gitaarles wel door. Bij vragen 
hierover kun je terecht bij de docent. 

Tarieven

- De genoemde tarieven gelden voor het schooljaar 2022 t/m 2023.
- Voor een aangesloten lesperiode korter dan 3 maanden, geldt het genoemde tarief 
plus extra administratieve kosten van €25,-.

Afwezigheid van leerlingen

- Wanneer leerlingen afwezig zijn moet dit bij voorkeur 24 uur van te voren worden 
gemeld. 
- Gemiste lessen worden in rekening gebracht. Uitzonderingen hierop zijn bepaalde 
bijzondere familiaire omstandigheden of ernstige medische redenen/overmacht.
In overleg wordt er gekeken naar een goede afspraak hierover.
- De mogelijkheid bestaat om een gemiste les binnen twee weken in te halen. De docent
is hier echter niet tot verplicht. In overleg kan er een inhaalles ingepland worden.
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Afwezigheid docent

- De docent behoudt het recht om ten alle tijden een les niet door te laten gaan.
 De les wordt dan niet in rekening gebracht.
- De docent behoudt het recht om ten alle tijden zijn lessen te laten geven door
een geschikte vervanger. Hiervoor geldt een maximum van 4 lessen per jaar.
- Bij ziekte probeert de docent een geschikte vervanger te vinden. Dit is echter niet 
verplicht.

Opzeggen lesovereenkomst

- Het opzeggen van de lessen kun je mij informeel in de les laten weten
maar doe het ook a.j.b. schriftelijk (per mail) om geen onduidelijkheid te hebben over de 
opzegdatum. 
- Er geldt een opzegtermijn van 4 weken. Heeft u laten weten te willen stoppen met de 
lessen dan moeten er nog 3 (wekelijkse) lessen worden afgenomen. (Zo heeft de docent 
de gelegenheid om evt. nieuwe leerlingen in te plannen op het vrij gekomen 
lesmoment.)
- Heb je minder dan 3 maanden lessen afgenomen dan breng ik bij opzegging €25,-
extra in rekening. 
- De docent kan ten alle tijden en zonder opgaaf van reden de lesovereenkomst 
stopzetten.

Corona-maatregelen

- Bij het niet kunnen doorgaan van de fysieke les vanwege vernieuwde quarantaine-
maatregelen dan wel afwezigheid van de docent en/of leerling vanwege klachten
gaan de lessen door via Zoom of Skype.
- Gemiste lessen worden in principe ingehaald.

Veel plezier met de lessen!

Thijs Kammer
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