
 

LESVORMEN EN TARIEVEN 

 

 

GOED OM TE WETEN 

Een volledig cursusjaar heeft 38 lesweken en loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De lesweken en het 

vakantierooster zijn gelijk aan die van Muziekschool Oost-Gelderland. Deze staan vermeld op de 

website. 

 

WEKELIJKS 

Wekelijks les geeft recht op 38 lessen in een volledig cursusjaar. In overleg met je docent spreek je een 

vaste lesdag en lestijd af.  

 

1X14 DAGEN 

Wanneer je kiest voor de lesvorm 1x14 dagen heb je in een volledig cursusjaar 19 lessen. Ook deze 
lesvorm werkt met een vaste lesdag en lestijd. Je hebt dan eens per twee lesweken les, dus in het geval 
van vakantie schuift de les door.  

 

STRIPPENKAART 

De Strippenkaart heeft 12 lessen van 30 minuten, en is flexibel in te zetten. Vanaf de eerste les is de 
Strippenkaart één kalenderjaar geldig, en samen met de docent plan je van les tot les. Je kunt de 12 
lessen dus naar wens verspreiden, maar in overleg ook voor een wekelijkse les gebruiken. Dit laatste is 
interessant wanneer je wekelijks les wilt, maar je (nog) niet voor een heel cursusjaar wilt verbinden.  
 

LOSSE LES 

Loop je als pianist technisch, theoretisch of muzikaal even vast, maar verwacht je na één of enkele 
lessen weer zelfstandig verder te kunnen? Kies dan voor een losse les van 60 minuten.  
 

PROEFLES 

Wil je eerst een proefles ter kennismaking? Dit kan eenmalig en is helemaal gratis. 

 

HEB JE VRAGEN? 

Of andere wensen, zoals langer les dan 30 minuten? Neem dan contact op met Pianoles bij Remco. 

Stuur een e-mail naar info@pianolesbijremco.nl, of bel 06 2129 2176.  



 

LESVORMEN EN TARIEVEN 

 

 

 

TARIEVEN 

LESVORM PRIJS PER LES TOTAAL CURSUSJAAR PER TERMIJN 

WEKELIJKS 25 MINUTEN (38X) €20,85 €792,30 €198,10 (4x) 

WEKELIJKS 30 MINUTEN (38X)  €25,00 €950,00 €237,50 (4x) 

    

1X14 DAGEN 25 MINUTEN (19X) €21,65 €411,35 €102,85 (4x) 

1X14 DAGEN 30 MINUTEN (19X) €26,00 €494,00 €123,50 (4x) 

    

STRIPPENKAART (12X 30 MINUTEN) €27,00 €324,00 €162,00 (2x) 

LOSSE LES 60 MINUTEN €60,00 - - 

 

 


