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Algemene voorwaarden 2017-2018 
Dwarsfluitles 
Vanaf 2010 heb ik mijn lespraktijk aan huis. Ik geef met name les aan kinderen. In de lessen 

wordt gewerkt aan onder andere klank, techniek, houding en ritme. Het belangrijkste is 

natuurlijk het plezier hebben in het fluit spelen. De lesmethode wordt daarom aangepast 

aan de wensen van de leerling.  

Aanmelden 
Aanmelden voor dwarsfluitles is het hele jaar door mogelijk. Aanmelden kan door het 

invullen en inleveren van het aanmeldingsformulier.  

Lessen 
Elk seizoen bevat 38 lessen. De schoolvakanties worden aangehouden. Bij verhindering 

graag even op tijd contact met mij opnemen, indien mogelijk kan de les geruild of 

verplaatst worden.    

Lesprijzen 2017-2018  
De lesprijzen zijn voor 20 minuten les per week 360 euro per jaar, exclusief BTW en voor 30 

minuten les per week 540 euro per jaar, exclusief BTW. Voor leerlingen vanaf 21 jaar komt 

daar 21% BTW bij. 

De prijs van een proefles van twintig minuten bedraagt 10,00 euro, exclusief BTW. 

Betaling  
Voor de betaling van de lessen stuur ik per e-mail een factuur. Het is mogelijkheid om in 

september in een keer voor het hele jaar te betalen of in maandelijkse termijnen. Indien u 

in maandelijkse termijnen wilt betalen, ontvangt u 10 keer een factuur, namelijk van 

september tot en met juni. 

Voorspeelmoment 
Het streven is om ten minste een keer per jaar een voorspeelmoment te organiseren. Dit 

combineer ik soms met een collega uit de regio.  

 

Examen 
Het is mogelijk om fluitexamen te doen. Er is een A, B, C en D-niveau. Deze examens 

worden georganiseerd door de KNMO. De kosten waren afgelopen jaren 10,00 euro (prijs 

2017) voor het theorie examen en 25,00-30,00 euro (afhankelijk van het niveau, prijzen 

2017) voor het praktijkexamen. U krijgt hiervoor een factuur. 

 
Dwarsfluit 
Voor het huren of kopen van een goede fluit kan ik doorverwijzen naar adressen waar ik 

goede ervaringen mee heb. Ik let op de prijs/kwaliteit verhouding en op de aangeboden 

service. Een hele goede beginnersfluit is de Yamaha 211. Nieuwprijs varieert per winkel 

maar houd rekening met een prijs tussen de 550,00 en 600,00 euro.  

Opzeggen 
Het opzeggen van de lessen kan maandelijks. Vraag hiervoor een afmeldingsformulier in 

de les, vul deze in en lever hem in. 

  


