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Gitaarles 

- Een gitaarles individueel duurt 20 of 30 minuten en is wekelijks. 

- Een groepsles duurt voor 2 leerlingen 30 minuten & voor 3 leerlingen 45 minuten en is wekelijks  

   (voor leerlingen tot 21 jaar).

- Een Strippenkaart voor 10 lessen individueel duurt  30 minuten (voor leerlingen vanaf 21 jaar).

- Je kunt op elk gewenst moment met de lessen beginnen (we overleggen wanneer dit het beste kan).

- Opzeggen is geen probleem, graag 1 maand van te voren.

- Als je niet kunt komen, graag even van te voren afmelden. Deze les wordt niet ingehaald.

- Mocht je langdurig verhindert zijn, laat het me even weten dan komen we hier samen vast uit.

- De Gitaarafdeling geeft 42 lessen per jaar en staat garant voor 38 lessen per les jaar. 

- Tijdens de vakanties (voortgezet onderwijs Zuid Nederland) is er geen les.  

Wat mag je van mij verwachten

- Je motivatie om gitaar te leren spelen staat bij mij voorop. Hierop baseren we samen de lesinhoud.

- Door mijn ervaring op het podium en als docent, krijg je op een goede manier les.

Betalingmethode  

- Betalen kan 1x per jaar (vooraf) 42 lessen. Je ontvangt dan 10% KORTING op het totaal bedrag.

- Betalen van het totaalbedrag kan ook in 10 delen* (voor elke 19e van de maand).  

- De Gitaarafdeling zal een factuur sturen voor je gekozen betaalmethode. 

- Onze betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuur datum  

- Start je later in het seizoen, dan berekenen ik uiteraard het nog door jouw te betalen lesgeld.   

* met uitzondering van de strippenkaart.

Optreden 

Je gitaarspel demonstreren voor je familie en vrienden. Het is de bedoeling om jaarlijks een optreden 

te verzorgen om de leerlingen de kans te geven om ook voor publiek hun gitaarspel te demonstreren. 


