Muziekeducatie - Lestarieven per 1 september 2021
(* Bij de lesbedragen voor leerlingen van 21 jaar en ouder wordt hetzelfde tarief berekend als bij leerlingen van 12 tot 21 jaar, echter inclusief btw. )

Het tarievenoverzicht is ingedeeld in 3 delen:
- Lessen in de praktijkstudio Houten / online lessen
- Privélessen aan huis - Houten
- Privélessen aan huis - Utrechtse Heuvelrug
Een proefles/ kennismakingsles van 30 minuten is kosteloos.

Pianolessen, keyboardlessen, drumlessen ( Lessen in de praktijkstudio Houten / online lessen )
Lesvorm

Lesduur

Tarief leerlingen
tot 21 jaar

Tarief leerlingen 21
jaar en ouder

Privé-lessen Piano,
keyboard of drums

Wekelijkse les van 30 minuten.

€ 20,50 - per les

€ 24,81 - per les

€ 779, - per seizoen

€ 942,59 per seizoen

(38 lessen per lesseizoen)
(incl. btw)
Privé-lessen Piano,
keyboard of drums

1 keer in de twee weken les van 30
minuten.

€ 30, - per les

€ 36,30 - per les

(20 lessen per lesseizoen)

€ 600, - per seizoen

€ 726,- per seizoen
(incl. btw)

Privé-lessen Piano,
keyboard of drums

1 keer in de twee weken les van 45
minuten.

€ 34,50 - per les

(20 lessen per lesseizoen)

€ 690, - per seizoen

€ 41,75 - per les
€ 834,90 - per seizoen
(incl. btw)

10 lessen kaart (als opfris 10 losse lessen van 30 minuten per les
cursus of Try Out lessen)

€ 330, -

€ 399,30
(incl. btw)

10 % Familiekorting

10% korting op het totale jaarbedrag bij De totale lestijd per lesseizoen
het inschrijven van 2 of meer
kan in overleg opgedeeld
familieleden uit hetzelfde huisgezin.
worden.

Inbegrepen in het lespakket zijn het jaarlijks georganiseerde leerlingconcert met begeleidingsband, alsmede extra
lesmateriaal en arrangementen die voor de leerling worden samengesteld, dan wel op maat worden gearrangeerd.
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Pianolessen, keyboardlessen, drumlessen ( Privélessen aan huis - Houten )
Lesvorm

Lesduur

Tarief leerlingen
tot 21 jaar

Tarief leerlingen 21
jaar en ouder

Privé-lessen aan huis

Wekelijkse les van 30 minuten.

€ 25, - per les

€ 30,25 - per les

(incl. voorrijkosten)
€ 1149,50 per seizoen
(38 lessen per lesseizoen)

€ 950, - per seizoen
(incl. btw)

Privé-lessen aan huis/
online lessen

Combinatie: Om de week les aan
huis/ online les

€ 23,50 - per les

€ 28,44 - per les

(incl. voorrijkosten)

€ 1080,53 per seizoen

€ 893, - per seizoen

(incl. btw)

€ 35, - per les

€ 42,35 - per les

(incl. voorrijkosten)

€ 1609,30 per seizoen

(38 lessen per lesseizoen)

€ 1330, - per seizoen

(incl. btw)

1 keer in de twee weken les van 30
minuten.

€ 34,45 - per les

€ 41,68 - per les

(incl. voorrijkosten)

€ 833,69 - per seizoen

€ 689, - per seizoen

(incl. btw)

€ 39,50 - per les

€ 47,80 - per les

(incl. voorrijkosten)

€ 955,90 - per seizoen

€ 790, - per seizoen

(incl. btw)

(38 lessen per lesseizoen)

Privé-lessen aan huis

Privé-lessen aan huis

Wekelijkse les van 45 minuten.

(20 lessen per lesseizoen)

Privé-lessen aan huis

1 keer in de twee weken les van 45
minuten.
(20 lessen per lesseizoen)

10 % Familiekorting

10% korting op het totale jaarbedrag
bij het inschrijven van 2 of meer
familieleden uit hetzelfde huisgezin.

De totale lestijd per lesseizoen kan
in overleg opgedeeld worden.

Inbegrepen in het lespakket zijn het jaarlijkst georganiseerde leerlingconcert met begeleidingsband, alsmede extra
lesmateriaal en arrangementen die voor de leerling worden samengesteld, dan wel op maat worden gearrangeerd.

10 lessen kaart (als opfris cursus of Try Out lessen)

10 losse lessen van
30 minuten per les

Tarief leerlingen
tot 21 jaar

Tarief leerlingen
21 jaar en ouder

€ 350,00-

€ 423,50
(incl. btw)
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Pianolessen, keyboardlessen, drumlessen ( Privélessen aan huis - Utrechtse Heuvelrug )
Lesvorm

Lesduur

Tarief leerlingen
tot 21 jaar

Tarief leerlingen 21
jaar en ouder

Privé-lessen aan huis

Wekelijkse les van 30 minuten.

€ 32,50 - per les

€ 39,33 - per les

(incl. voorrijkosten)
€ 1494,35 per seizoen
(38 lessen per lesseizoen)

€ 1235, - per seizoen
(incl. btw)

Privé-lessen aan huis/
online lessen

Combinatie: Om de week les aan
huis/ online les

€ 30, - per les

€ 36,30 - per les

(incl. voorrijkosten)

€ 1379,40 per seizoen

€ 1140, - per seizoen

(incl. btw)

€ 48,75 - per les

€ 58,99 - per les

(incl. voorrijkosten)

€ 2241,53 per seizoen

(38 lessen per lesseizoen)

€ 1852,50 - per seizoen

(incl. btw)

1 keer in de twee weken les van 30
minuten.

€ 37, - per les

€ 44,77 - per les

(incl. voorrijkosten)

€ 895,40 - per seizoen

€ 740, - per seizoen

(incl. btw)

€ 53,25 - per les

€ 64,43 - per les

(incl. voorrijkosten)

€ 1288,65 - per seizoen

€ 1065, - per seizoen

(incl. btw)

(38 lessen per lesseizoen)

Privé-lessen aan huis

Privé-lessen aan huis

Wekelijkse les van 45 minuten.

(20 lessen per lesseizoen)

Privé-lessen aan huis

1 keer in de twee weken les van 45
minuten.
(20 lessen per lesseizoen)

10 % Familiekorting

10% korting op het totale jaarbedrag
bij het inschrijven van 2 of meer
familieleden uit hetzelfde huisgezin.

De totale lestijd per lesseizoen kan
in overleg opgedeeld worden.

Inbegrepen in het lespakket zijn het jaarlijkst georganiseerde leerlingconcert met begeleidingsband, alsmede extra
lesmateriaal en arrangementen die voor de leerling worden samengesteld, dan wel op maat worden gearrangeerd.

10 lessen kaart (als opfris cursus of Try Out lessen)

10 losse lessen van 30
minuten per les

Tarief leerlingen
tot 21 jaar

Tarief leerlingen
21 jaar en ouder

€ 380,00-

€ 459,80
(incl. btw)
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Music Production op de computer / Lessen Logic Pro ( Lessen in de praktijkstudio Houten/ online lessen )
Lesvorm

Lesduur

Tarief leerlingen
van 12 tot 21 jaar

Tarief leerlingen 21
jaar en ouder

Privé-lessen
Music Production/
Logic Pro

Wekelijkse les van 30 minuten.

€ 20,50 - per les

€ 24,81 - per les

€ 779, - per seizoen

€ 942,59 per seizoen

(38 lessen per lesseizoen)
(incl. btw)

Privé-lessen
Music Production/
Logic Pro

1 keer in de twee weken les van 30
minuten.

€ 30, - per les

€ 36,30 - per les

(20 lessen per lesseizoen)

€ 600, - per seizoen

€ 726,- per seizoen
(incl. btw)

Privé-lessen
Music Production/
Logic Pro

1 keer in de twee weken les van 45
minuten.

€ 34,50 - per les

(20 lessen per lesseizoen)

€ 690, - per seizoen

€ 41,75 - per les
€ 834,90 - per seizoen
(incl. btw)

Lessen in het leren noteren en arrangeren met Sibelius Notatiesoftware
( Lessen in de praktijkstudio / online lessen )
Lesvorm

Lesduur

Tarief leerlingen
van 12 tot 21 jaar

Tarief leerlingen 21
jaar en ouder

Lessen Sibelius
Notatiesoftware

5 lessen van 60 minuten/

€ 250, -

€ 302,50 - (incl. btw)

10 lessen van 30 minuten
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Lessen theoretische voorbereiding op Conservatorium (TVC)
( Lessen in de praktijkstudio Houten / online lessen )
Lesvorm

Lesduur

Tarief leerlingen
tot 21 jaar

Privé-lessen TVC*

Losse les van 30 minuten. € 25, - per les

Tarief leerlingen
21 jaar en ouder
€ 30,25 per les
(incl. btw)

-

Alle muzieklessen worden gegeven in de lespraktijk van Blomtunes, dan wel bij de leerling aan huis,
of via online live-lessen.



* Bij de TVC-lessen wordt aan de hand van het instapniveau bepaald hoeveel lessen er nodig zijn. Echter betreft
het hier losse lessen die in principe 1 keer per week worden gegeven. In overleg met de leerling kunnen deze
lessen ook meerdere keren per maand of om de week gevolgd worden.



Buiten de overige lesvormen kan bij de keuze voor de lesvorm van het volgen van lessen om de week, het
lessentotaal van 20 lessen per lesseizoen ook worden omgezet in 10 lessen van 60 minuten. Desgewenst kunnen
deze lessen op basis van losse lesafspraken worden gepland.

-

Een lesseizoen loopt van september t/m augustus.



De betaling van de muzieklessen geschiedt per lesseizoen in 4 termijnen van 3 maanden.
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