
Sylvie de Lyon 
Willem de Zwijgerweg 4 
4191 WE Geldermalsen  

(0345) 575 323 / (06) 222 480 68 
s.de.lyon@xs4all.nl 

www.muzieklesgeldermalsen.nl 
KvK-nummer: 65063589 

BTW-nummer: NL169952381B02 
Rek.nr.: NL81 INGB 0688 1602 12	

www.muzieklesgeldermalsen.nl 

Infoblad muziekles 2019/2020  
 

• De lessen worden verzorgd vanuit de eigen studio in Geldermalsen.  

• De lessen duren 25 minuten. Voor de lessen wordt een vast tijdstip afgesproken.  

• Om een instrument te leren spelen is het volgen van muziekles alleen niet voldoende. Het 
is belangrijk thuis regelmatig te oefenen, al is het maar 20 minuten per dag.  

• Het schooljaar is opgedeeld in drie lesperiodes:  
Periode 1 = september – kerstvakantie 
Periode 2 = januari – meivakantie 
Periode 3 = meivakantie – zomervakantie 

• In de schoolvakanties is er geen les. De lessen starten in de tweede week van het 
schooljaar en stoppen een week voor de zomervakantie.  

• Betaling (vooraf) en opzeggen geschiedt per lesperiode.  

• Aan het begin van iedere lesperiode ontvangt u een overzicht waarin de lesdata vermeld 
staan voor de komende periode en het bijbehorende lesgeld. Als een leerling instroomt 
terwijl een lesperiode al is begonnen, dan wordt dit naar rato gefactureerd. Het bedrag 
kunt u per bank overmaken.  

• Het tarief voor een privéles is € 17,50 per les. Duolessen zijn € 10,00 per les per persoon. 
Prijspeil augustus 2016. Tot en met de leeftijd van 20 jaar is hierover geen 21% BTW 
verschuldigd. Het bedrag is verder exclusief lesmateriaal zoals boeken/instrument. 
Wijzigingen voorbehouden. Prijswijzigingen vinden plaats per schooljaar of kalenderjaar 
en worden ruim van te voren aangekondigd. 

• Als lessen door de docent worden afgezegd, en deze niet verzet kunnen worden naar enig 
ander tijdstip, dan wordt restitutie lesgeld verleend. Dit wordt verrekend met de volgende 
periode, of – bij beëindiging van de lessen – aan het einde van de laatste periode. Voor 
lessen die door de leerling worden afgezegd wordt géén restitutie lesgeld verleend. 

• Voor de volledigheid wijs ik u op het feit dat ik geen conservatoriumopleiding heb 
gevolgd. Meer info over mijn achtergrond en ervaring staat op de website.  

• Heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen. Mijn contactgegevens staan 
rechtsboven vermeld.  


