





























De lessen vinden plaats op de Regentesselaan 201
Ze beginnen exact op de aangegeven tijd, niet binnenkomen indien te vroeg. Eventueel in het
halletje wachten.
De lessen duren een halfuur tenzij de les 20 minuten duur (bij sololessen van 20 minuten)
Bij verhindering op tijd melden.
De lessen kunnen ingehaald worden in de zelfde week van de uitgevallen les. Slechts in
enkele uitzondering kan het ook een week eerder of later. Dat is meestal als er een paar
lessen uitgevallen zijn.
De vakanties zijn zoals de vakanties van de basisschool en deze staan op de website vermeld.
Lessen die uitvallen op een feestdag, worden niet verplaats, tenzij er meerdere lessen
zouden uitvallen.
Ik zie de leerling graag 1 keer per week, dus probeer lessen die uitvallen op tijd te
verplaatsen.
Er moet regelmatig lesmateriaal aangeschaft worden. De boeken heb ik op voorraad en
reken ik contant af.
De lessen zijn Standaard trio of duolessen. Sololessen zijn alleen voor gevorderden of in de
vroege middag voor volwassenen van alle niveaus.
De leerlingen zitten in groepjes van eigen leeftijd, niet perse hetzelfde niveau
Mijn methode is er op gebaseerd, dat iedereen intensief met de hele les meedoet.
De lessen vinden 6 dagen per week plaats. Zondag is er geen les.
De lessen worden bij voorkeur per automatische incasso maandelijks aan het begin betaald.
Bij handmatig betalen zijn de lessen duurder.
In de vakanties worden de lessen gewoon doorbetaald, (daar is in het tarief rekening mee
gehouden).
Correspondentie graag per e-mail. Dit wordt doorgaans direct beantwoord.
De ouders mogen de eerste keer bij de les blijven en door het jaar door desgewenst een
enkele keer als gast de lessen bijwonen.
De leerlingen moeten zelf een piano of keyboard thuis hebben om te studeren.
Zoveel mogelijk is het de bedoeling dat er elke dag geoefend wordt.
De lessen speel ik voor op YouTube bij “pianospelen”. Ook kunt u zoeken door in de
zoekfunctie van YouTube “pianolesdenhaag” toe te voegen.
De lessen van de leerlingen worden voor educatieven doeleinden regelmatig opgenomen en
die zijn te vinden op YouTube bij “muziekatelierstolz”. Deze lessen zijn vooral bedoeld voor
de leerlingen om hun eigen spel te evalueren en voor de motivatie. Ook voor de andere
leerlingen om een stuk te beluisteren en te vergelijken. (NB. De kinderen worden alleen met
voornaam vermeld).
Voor de tarieven, kunt u op de website terecht onder “tarieven”.
Tenminste 1 keer per jaar, is er een algemene uitvoering, meestal in een zorginstelling. Hier
kunnen de ouders en/of partners komen luisteren.
Het beëindigen van de lessen dient een volledige kalendermaand van tevoren gemeld
worden. Bij voorkeur reeds 3 maanden van te voren. Hiervoor is een formuliertje in te
vullen.
In sommige gevallen, kan er direct iemand anders de les overnemen, anders moet de maand
afgemaakt worden.

