
 
 

Privélessen > informatie > periode > tarieven > aanmelden 
Wil jij een instrument leren spelen of zangles nemen of een combinatie daarvan? 

De YMCA bied je veel keuzes om aan de slag te gaan voor betaalbare prijzen! Om je een handje te 

helpen bieden wij jou een gratis proefles aan bij één van onze vakdocenten.                               

Na het online aanmelden neemt onze docent contact met jou op voor een afspraak v.w.b. het tijdstip 

op de door jou aangegeven dag. Sommige docenten hebben tijdelijk een wachtlijst, men kan dan ook 

kiezen voor een andere docent.   
 

Instrument leeftijd dag klik voor  

info docent 

klik voor 

aanmelden 

Gitaar 6 jr en ouder ma-vrij Robbert aanmelden 

Gitaar 6 jr en ouder ma-wo Johnny aanmelden 

Gitaar 6 jr en ouder di-wo-do Lesley aanmelden 

Basgitaar 6 jr en ouder ma-vrij Robbert aanmelden 

Ukelele 6 jr en ouder ma-wo Johnny aanmelden 

Zang 6 jr en ouder di-wo Robin aanmelden 

Zang 6 jr en ouder donderdag Rita aanmelden 

Zang 6 jr en ouder dagelijks alleen online Paul aanmelden 

Drums 6 jr en ouder Ma-di-wo-do Benjamin aanmelden 

Piano 6 jr en ouder ma-vrij Robbert aanmelden 

Piano 6 jr en ouder di-wo Gregory aanmelden 

Piano 6 jr en ouder wo-do-vrij Oksana aanmelden 

Piano 6 jr en ouder donderdag Rita aanmelden 

Piano 6 jr en ouder dagelijks alleen online Paul aanmelden 

Singersongwriting 12 jr en ouder di-wo Robin aanmelden 

Singersongwriting 12 jr en ouder di-wo-do Lesley aanmelden 

DJ opleiding 6 jr en ouder di-wo Robin aanmelden 

Viool 6 jr en ouder wo-do-vrij Oksana aanmelden 

Laagkoper bas 

Trombone, tuba 

9 jr en ouder dagelijks Merijn aanmelden 

Klarinet 9 jr en ouder dagelijks Maria aanmelden 

Jazztrompet 9 jr en ouder dagelijks alleen online Paul aanmelden 

Saxofoon 9 jr en ouder do-vrij Marco aanmelden 

Blokfluit 6 jr en ouder za Marian aanmelden 
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Nieuw is MUZIEKORËNTATIE, met 3 disciplines, kennis maken om verder te gaan met jouw 

keuze    

Muziekoriëntatie privé  
Gitaar/ukelele, 

percussie  en zang  

5 jr en 

ouder    

woensdag  of 

vrijdag  
Johnny    aanmelden    

  De duur van de muziekoriëntatie is 1 periode (dus 2 maanden) periodes en prijzen zie privelessen  

   
  

 

Periodes en tarieven voor privélessen seizoen 2023 

Het lesseizoen voor privélessen is verdeeld in 5 vaste periodes van elk 2 maanden wat loopt van 

september tot en met juni. De kosten van elke periode hangt af van het aantal lessen wat in die 

periode wordt gegeven. U ontvangt tijdig een betaallink, de periodes worden stilzwijgend verlengd. 

Als men wil stoppen met de lessen moet dat 1 maand voor afloop van een periode per mail 

aangegeven worden.  Het lesgeld is berekend op basis van een half uur les per keer, natuurlijk kunt u 

langer les nemen, de prijs wordt dan evenredig aangepast.  
 

Periode per 2 maanden aantal lessen periode prijs 

September/oktober 7 € 157,50 

November/december 8 € 180,00 

Januari/februari 7 € 157,50 

Maart/april 8 € 180,00 

Mei/juni  8 € 180,00 

Totaal  38 lessen p.j. € 22,50,- per les 

Extra lessen buiten de 

vaste periode  

In overleg met 

docent 

€ 25,00 per les 
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