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Infoblad muziekles 2022/2023  
 

• 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 reguliere 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 € 18,50 per les. Duolessen zijn € 10,50 per les per persoon. 
Prijspeil augustus 2020. Hier wordt geen BTW over berekend. 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. 

• Zie de bijlage i.v.m. de extra coronamaatregelen. Als de leerling niet naar de studio 
mag komen omdat de leerling of een gezinslid of de docent coronagerelateerde 
gezondheidsklachten heeft, dan vindt de les waar mogelijk online plaats. 

• 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.  



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: NL001929924B62 
Rek.nr.: NL81 INGB 0688 1602 12	

www.muzieklesgeldermalsen.nl 

Bijlage coronamaatregelen (versie 18/8/2022) 

behorende bij Infoblad muziekles 2022/2023  
 

 

Mochten er vanwege corona weer extra maatregelen nodig zijn, dan gelden in de studio de 
volgende coronamaatregelen: 

 

• Ouders/verzorgers wordt verzocht om de leerling enkel af te zetten en op te halen, en om 
zo mogelijk niet mee naar binnen te komen.  

• Leerlingen moeten bij binnenkomst meteen de handen reinigen. Dit kan met water en 
zeep bij het aanrechtblok. Daar zijn ook papieren handdoekjes. Maar er staat eventueel 
ook desinfecterende handgel op tafel.  

• Iedereen houdt minimaal anderhalve meter afstand, ook de leerlingen onderling, 
ongeacht leeftijd. 

• De leerling wacht in de wachtruimte tot de vorige leerling de lesruimte heeft verlaten. 
Let op de anderhalve meter afstand. De leerling krijgt een seintje van de docent wanneer 
hij/zij de lesruimte binnen kan gaan. 

• Toiletruimte is buiten gebruik. 

• Leerlingen blijven thuis bij verhoging of koorts. Bij verkoudheidsklachten zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, kan de leerling naar de les 
komen indien een zelftest negatief is gebleken.  

• Als de leerling niet naar de studio mag komen omdat de leerling of een gezinslid of de 
docent bovengenoemde gezondheidsklachten heeft of in quarantaine zit, dan vindt de les 
waar mogelijk online plaats. 

• Verder gelden de algemene richtlijnen van het RIVM zoals geen handen schudden, 
hoesten/niezen in de elleboog etc. Daarnaast wordt de lesruimte extra en vaker 
schoongemaakt en geventileerd.   
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