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- Lesperiode 2019/2020 
De reguliere lesperiode loopt van 2 september 2019 t/m 17 juli 2020. Inschrijven kan ook 

gedurende die periode. De leerling heeft wekelijks een half uur individueel les op een vast 

tijdstip. Daarnaast zijn ook losse, desgewenst langere lessen mogelijk (zie verderop). 

Tijdens de schoolvakanties in de regio Zutphen en op feestdagen worden er geen reguliere 

lessen gegeven. In overleg zijn ook dan losse lessen mogelijk. 

  

- Lesgeld en betaling 

Het lesgeld voor wekelijks een half uur drumles op een vast tijdstip bedraagt € 65,- per 

maand. De maanden juli en augustus gelden vanwege de zomervakantie samen als één maand.  

Voor leerlingen vanaf 21 jaar geldt vanwege btw-plicht een tarief van € 78,50 per maand. 

Het tarief voor losse lessen bedraagt € 16,75 voor een half uur en € 33,50 voor een uur.  

Vanaf 21 jaar en ouder is dit respectievelijk € 20,- en € 40,- 

 

Lesgeld - bij reguliere drumles graag dmv automatische incasso - te voldoen uiterlijk in de 

laatste week van iedere maand op banknummer NL91 RABO 0376 7560 20 tnv Han 

Neijenhuis Producties, onder vermelding van naam leerling en de lesmaand.  

 

- Lestijd 
Dag en tijdstip van de les worden in overleg met de leerling en/of zijn of haar ouders bepaald. 

Het tijdstip van de les is in principe vast, maar die vaste tijd kan in overleg worden gewijzigd. 

In geval van ziekte van de leerling of andere dringende omstandigheden proberen we de les 

op een ander moment in te halen. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld langdurige ziekte of 

een blessure, kan de betaling na overleg tijdelijk worden stopgezet. 

Als Han vanwege dringende redenen een reguliere les niet kan geven en deze kan ook niet 

worden verzet, dan worden de kosten van die les op het lesgeld van die maand in mindering 

gebracht cq teruggestort. 

 

- Inschrijvingsduur 
De inschrijving geldt in principe voor de hele lesperiode, maar kan maandelijks worden 

opgezegd, graag voor de 15e van de maand. De betreffende maand wordt dan nog doorbetaald 

en de leerling heeft die hele maand nog recht op les. 

Bij geen opzegging loopt de inschrijving automatisch door in het volgende seizoen. 
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- Langere lessen 

Voor oudere drummers, met drukke agenda's en geen ruimte om vaste, wekelijkse drumlessen 

te volgen, zijn ook losse lessen in blokken van anderhalf of twee uur mogelijk. Tijdstip 

telkens in overleg.  

Kosten (incl btw): 

1,5 uur:  € 60,- 

2  uur:    € 80,- 

 

 

- Tenslotte 

Ik hoop samen met de leerling op een hele leuke lesperiode, waarin ik je niet alleen (beter) 

leer drummen, maar vooral ook het plezier in het drummen wil meegeven. 
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