
ZANGLES BREDA ZANGLESBREDA 

Inschrijven? Neem kennis van de leveringsvoorwaarden.Plan een proefles. Na, minimaal..een ;-), verplichte nacht slapen na de 

proefles, kun je me na je aanmelding, de met gegevens aangevulde leveringsvoorwaarden, toezenden per post ofEmail de ingevulde 

leveringsvoorwaarden aan zanglesbreda@hotmail.com met de mededeling dat je je akkoord verklaart met leveringsvoorwaarden. 

Dan is je inschrijving ook administratief een feit en kunnen we plannen en van start. 
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PLANNING: Lessen zijn op een vast tijdstip en een vaste dag met een heldere frequentie. Per leerling zijn de gemaakte afspraken 

terug te vinden in de jaarplanning. 

LESSEN VERZETTEN: Als je verhinderd bent voor een geplande les dan graag zelf initiatief nemen om te kijken of je een les kunt 

ruilen met een andere leerling. Om dat mogelijk te maken werken we met een telefoonlijst, die je meekrijgt bij je eerste les in het 

nieuwe seizoen. Lukt het om een les te ruilen met iemand, dan graag ook keven bij mij melden wat je hebt afgesproken 

(sms/telefoon 06-18499379), zodat ik weet wanneer ik wie kan verwachten. Minimaal 24 uur tevoren op bovenstaand nummer aan 

mij doorgeven of en met wie je hebt geruild. Een telefoonlijst zal volgen zodat jullie onderling de mogelijkheid hebben lessen te 

ruilen. Lukt het niet dan kun je je altijd telefonisch afmelden bij mij, mits je op tijd afmeldt. Maar graag pas afmelden als je niet kunt 

ruilen. Afzeggen altijd per telefoon op 06-18499379 of sms Lessen later afgemeld dan 24 uur tevoren, worden doorberekend aan 

degene die in de planning staat op dat uur. Er is niemand verschenen op de les... deze lestijd is dan verloren gegaan voor degene die 

inde planning staat voor dat uur. Per 20 lessen kan er maximaal 1 les worden ingehaald, aan het einde van het seizoen. Aan jullie de 

taak hier zorgvuldig mee om te gaan 

LESSEN INHALEN: Mogelijkheden over inhalen van een les: Per 20 lessen kun je, indien gewenst en mits tijdig afgemeld, 1 les 

inhalen. Daarover maken we samen een afspraak. Deuren die ik heb gereserveerd voor het lesgeven zijn uren die genoteerd staan op 

de kalender die ik eenieder digitaal toestuur en waarover eenieder met mij een afspraak heeft. Dat betekent gemiddeld 20 afspraken 

met mij per jaar bij het vervolmaken van het cursusjaar als je om de week les hebt. Het betekent gemiddeld 40 afspraken met mij per 

jaar bij het vervolmaken van het cursusjaar als je elke week les hebt. Uren die ik niet heb gereserveerd voor lessen zijn dus niet in 

planbaar voor lessen. Inhaallessen kunnen niet meegenomen worden naar het volgende seizoen. Voor het einde van het lopende 

seizoen moeten die zijn ingehaald, te weten in de daarvoor gereserveerde dagen en na overleg met mij. 

GROEPSLESSEN BESTEMD VOOR ALLE LEERLINGEN: Groepslessen bestemd voor alle leerlingen zijn nog niet in de jaar 

planning opgenomen en staan los van de afspraak die we aangaande de lessen hebben. Zanglessen zijn niet inwisselbaar voor 

groepslessen. Kosten groepsles (een hele dag les) 1 privéles  

OPZEGGEN: Als je besluit te stoppen met het volgen van zangles bij mij, geldt er een opzegtermijn van een maand. Je mag wel 

eerder aangeven dat je wilt stoppen,maar niet later. Uiterlijk een maand voor de zomervakantie aanvangt, meld je indien je in 

september niet wenst t vervolgen, af voor het nieuwe seizoen. 

TUSSENTIJDS INSTROMEN: Dat kan, mits er plaats is. Is er geen plaats meer dan kom je op de wachtlijst.Je kunt pas van start na 

het volgen van een proefles. 

MINIMAAL AF TE NEMEN LESSEN: Minimaal aantal lessen dat je af kunt nemen is 5. Dat komt neer op 1 kwartaal zangles bij 

een frequentie van eens per 2 weken les. 

ONDERBREKEN VAN HET CURSUSJAAR: Het reserveren van je vaste uur lestijd in mijn agenda zonder daadwerkelijk les te 

volgen, kan alleen mits de lessen worden doorbetaald of onderling worden geruild. 

BETALEN VAN DE ZANGLESSEN: Afgesproken zanglessen worden vooraf betaald. Voor aanvang van het jaar/ kwartaal zie ik 

jullie lesgeld onder vermelding van het juiste factuurnummer op mijn girorekening tegemoet, binnen de gestelde betalingstermijn 

van 14 dagen. 



UURTARIEF VOOR DE ZANGLES: * Ik hanteer hierbij de minimale uurprijs zoals die jaarlijks wordt vastgesteld voor 

vakbekwaam privépedagogen door de vrije Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging. Dit gebeurt jaarlijks in januari. 

Dat betekent dat het door mij gehanteerde uurtarief jaarlijks zal wijzigen. Voor het seizoen 2016-2017 is het minimum vrijeKNTV 

uurtarief € 41,00 euro per 60 minuten. http://www.vrijekntv.nl/ Voor het seizoen 2016-2017 is mijn uurtarief € 39,00 euro per 60 

minuten privéles. * Lesgeld € 39,00 (excl. BTW ) Per 60 minuten voor personen tot & met 20 jaar * Lesgeld € 39,00 excl. € 47.19 

incl. 21% BTW Per 60 minuten voor personen van 21 jaar en ouder. 

 

 

 

Ik teken voor gelezen en akkoord. 

Naam   ______________________________________ 

Adres   ______________________________________ 

Postcode/Plaats  ______________________________________ 

Telefoonnummer  ______________________________________ 

Email   ______________________________________ 

Geboortedatum  ______________________________________ 

Datum/plaats  ______________________________________ 

 

Handtekening  ______________________________________ 

 

( ) Mijn naam *telefoonnummer/adres/ email adres mogen worden vermeld op de contactlijst ten behoeve van het ruilen van lessen. 

*S.v.p. doorhalen als er iets moet ontbreken ( ) Mijn naam/telefoonnummer/adres en email adres mogen niet worden vermeld op de 

contactlijst ten behoeve van het ruilen van lessen 

 

 

 

 

ZANGLES BREDA ZANGLESBREDA 

Natasja Hilverink  

Heuvelbrink 59  

4812 GP BREDA  

Mob: 06 18499379  

E-mail: zanglesbreda@hotmail.com  

Facebook Zangles Breda Zanglesbreda 

http://zanglesbreda.nl/ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vrijekntv.nl%2F&h=ATOtmvEpM5B7SNZU8ZS860sTMQEbaotm2m-3PVjYs4q5H-5PeuDbOsS4-EAU75eXqn2hvZQdGKDLNKMXQZh2XRa8TCgo56hX_YZi-aEF8HE2r5E1gIPCUf_ZEQrUYdtb1bLQsQApxDQ&s=1
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