
Tarieven cursusjaar 2021/2022

Een eerste proefles is altijd gratis! Dat geldt ook als je besluit een leskaart te kopen. 
Zelfs bij de eerste minileskaart!

Je kunt kiezen uit "vaste prik" lessen volgens rooster en een leskaart.

Bij een leskaart heb je recht op 6 lessen van 20, 30, 40 of 60 minuten 
waarbij je vrijheid hebt om afspraken te maken wanneer het je uitkomt. 
Het is per les wel een stukje duurder dan “vaste prik”.

tarieven leskaarten
6 keer 60 minuten € 199,00
6 keer 40 minuten € 139,00
6 keer 30 minuten € 107,00
6 keer 20 min. € 77,00

Nieuw leskaart mini
3 keer 30 minuten € 57,00

Bij vaste prik praat je over wekelijks 20, 30, 40 of 60 minuten les wekelijks of 
om de week (o.d.w.) privé of duo. Dit volgens het vaste rooster.
Hoe meer les iemand afneemt hoe goedkoper het relatief wordt. 
Ik heb er minder administratief werk aan. Dat vind je dus terug in het uurtarief.

60 minuten 40 minuten

 vaste prik uurtarief per persoon per les uurtarief
wekelijks privé * € 30,00 € 30,00 € 20,65 € 31,00
o.d.w. privé € 31,00 € 31,00 € 21,33 € 32,00
wekelijks duo € 15,50 € 31,00 € 10,67 € 32,00
o.d.w duo € 16,00 € 32,00 € 11,00 € 33,00

30 minuten 20 minuten

uurtarief per persoon per les uurtarief
wekelijks privé € 15,50 € 31,00 € 10,67 € 32,00
o.d.w. privé € 16,00 € 32,00 € 11,00 € 33,00
wekelijks duo € 8,00 € 32,00 € 5,50 € 33,00
o.d.w duo € 8,25 € 33,00 € 5,67 € 34,00

* Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie van dit schooljaar geldt dat  
wekelijks 60 minuten les €29,00 kost.  Vanaf januari 2022 wordt dit €30,00 per uur.
Dit omdat deze prijs genoemd wordt in mijn folders die ik laat verspreiden. 
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