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Tarieven  Gitaarstudio Peter van Aerts 2018 / 2019 
 
     tot 21 jaar     vanaf 21 jaar incl. BTW 
 
wekelijks                                         jaarlijks             termijn                 jaarlijks              termijn 
 
30 min. privé-les                             €  657,--             €  219,-- €  798,--         €  266,-- 
45 min. privé-les                             €  936,--             €  312,--  € 1122,-- €  374,-- 
30 min. groepsles à 2 pers.    €  372,--  €  124,--  €  492,-- €  164,--   
45 min. groepsles à 2 pers.            €  561,--             €  187,--    €  669,-- €  233,-- 
60 min. groepsles à 2 pers.            €  669,--             €  223,-- €  813,-- €  271,-- 
 
Jaarlijks worden ca. 38 lessen gegeven. 
De betaling geschiedt in 3 termijnen, namelijk einde september, november en februari  
te voldoen d.m.v. storting op: 
Girorekening 7324645 t.n.v. Peter van Aerts, musicus 
 Kerkstraat 60 
 5061 EK Oisterwijk 
 
Start van de lessen: 
De lessen starten in de week van 27 augustus 2018. Cursisten ontvangen tijdig bericht over 
de start van de lessen. 
 
Algemene bepalingen: 
Vrije dagen en verzuim geven geen aanspraak op vermindering van lesgeld. 

Vakanties lopen parallel aan die van het basisonderwijs. 
Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, dienen binnen de verzuimperiode 4 lessen  
te worden doorbetaald. Hierna is geen lesgeld meer verschuldigd. 
Bij verzuim van de leraar wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid dienen binnen de 
verzuimperiode 4 lessen te worden doorbetaald. Hierna is geen lesgeld meer verschuldigd.  
Het eventueel betaalde lesgeld wordt dan in mindering gebracht op de volgende 
betalingstermijn. 
 
Continuering van de lessen: 
Voor elke volgend cursusjaar dient steeds opnieuw te worden ingeschreven. Hierover ontvangen de 

bestaande cursisten tijdig bericht. 
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Vakantieplanning 2018 / 2019 
  
Het cursusjaar van Gitaarstudio Peter van Aerts loopt van 1 september t/m 31 augustus.   
Uitgangspunt is de planning van het Brabants Overleg Vakantieplanning, de wettelijke 
bepaalde vakantiedagen liggen daaraan ten grondslag. 
 
 

Aanvang lessen maandag 27 augustus 2018 

Herfstvakantie  maandag 15 oktober t/m zondag 21 oktober 2018 

Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 

Carnavalsvakantie maandag 4 maart t/m zondag 10 maart 2019 

2e Paasdag én   

Meivakantie maandag 22 april t/m zondag 5 mei 2019 

Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019 

2e Pinksterdag maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie maandag 8 juli t/m zondag 25 augustus 2019 
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