CELL☼ LESPRAKTIJK Celesta Lente SEIZOEN 2019-2020
Locaties
Maandagavond, dinsdagochtend, woensdagochtend en -avond, donderdagavond en
zaterdagochtend
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, Amersfoort
Tijdens lesuren telefonisch bereikbaar op: 06 - 403 383 94
Bereikbaarheid op overige dagen:
Kapelweg 145A Amersfoort
033 – 465 11 80
Lestarieven
Het betaalseizoen loopt van september t/m juni. In juli en augustus hoeft geen lesgeld te worden
betaald. De jaartarieven zijn gebaseerd op 1 individuele les per week met in totaal 38 lessen per
seizoen (bij 1 x per 14 dagen les: 19 lessen per seizoen). De leerling schrijft in per seizoen of het
resterend deel daarvan bij latere instroom. Betaling van het jaarbedrag kan ineens of in vaste
termijnen. Een strippenkaart kan elk moment starten.
Tarieven seizoen 2019-2020:
30 min. p/w
764 euro
45 min. p/w
1093 euro
60 min. p/w
1451 euro
60 min. p/2 wkn
764 euro

(= 5% korting ten opzichte van 30 min. p/w)
(= 5% korting ten opzichte van 30 min. p/w)
(beginners alleen na een jaar wekelijks les)

Incidentele ensemble- of individuele les 45 euro per uur.
10-strippenkaart (10 lesuren) (voor gevorderde leerlingen) 430 euro.
Betaling
Betaling kan contant of door overmaking op NL17 ASNB 070.77.78.719 t.n.v. C.I. Lente, A’foort.
Betaling ineens voor het hele schooljaar: Betaling uiterlijk 1 oktober via factuur.
Betaling in twee termijnen: Betalingen uiterlijk 1 oktober en 1 februari via factuur.
Betaling in 10 termijnen (per maand):
30 min. p/w
76,40 euro
45 min. p/w
109,30 euro
60 min. p/w
145,10 euro
60 min. p/2 wkn
76,40 euro

Betaling in drie termijnen:
30 min. p/w
254,67 euro
45 min. p/w
364,34 euro
60 min p/w
483,67 euro
60 min. p/2 wkn
254,67 euro

(Betaling vooraf via maandelijkse factuur/contant
op de 1e les v.d. mnd sept t/m juni)

(Betaling via factuur in sept, jan, april)

Bij verhindering///opzeggen////opze
Als een leerling verhinderd is en dit ruim van tevoren doorgeeft, proberen we de les te verzetten. De
leerling moet een verzuimde les wel betalen. Als een leerling door ziekte of overmacht langer dan vier
achtereenvolgende lessen afwezig is vervalt deze verplichting. De docent mag twee lessen per jaar
(bij les 1x per 14 dagen: één les) verzuimen wegens ziekte of overmacht, zonder dat de les hoeft te
worden ingehaald of het lesgeld gerestitueerd. Als de docent vaker of om andere reden een les moet
afzeggen, dan wordt die les ingehaald of gerestitueerd. De tussentijdse opzegtermijn van de reguliere
lessen is één maand. Opzegging voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren vóór 15 juni van het
lopende seizoen. Een strippenkaart is 12 maanden geldig vanaf de eerste les. Strippenkaartlessen
minder dan 24 uur van te voren afgezegd, moeten wel betaald worden.

Schoolvakanties 2019-20202020
Lesseizoen: ma 26 aug 2019 t/m ma 6 juli 2020 (dinsdag start 3 sept, woensdag start 4 sept)
Herfstvakantie: ma 21 t/m zo 27 oktober
Meivakantie: ma 27 apr t/m do 7 mei
Kerstvakantie: ma 23 december t/m zo 5 januari
Hemelvaartsdag: do 21 mei
Voorjaarsvakantie: vr 21 t/m vr 28 februari
Pinkstermaandag: ma 1 juni
Paasmaandag: ma 13 april
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