Lesgeldtarieven 2019-2020
Muziek Dordrecht en Papendrecht
Lesgeldtarieven
Hier vind je de lesgeldtarieven van de cursussen Muziek die in Dordrecht en Papendrecht worden gegeven
in het seizoen 2019-2020. Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen vóór
aanvang van het cursusjaar. Het lesgeld voor Muziek is afhankelijk van de les vorm.
ToBe werkt met twee lesgeldtarieven:
1. Tarieven tot en met 20 jaar
De gesubsidieerde muzieklessen zijn bestemd voor inwoners van de gemeente Dordrecht en
Papendrecht. Voor inwoners van de gemeente Ridderkerk gelden de lesgeldtarieven Muziek zoals
opgenomen in het tarievenoverzicht van de gemeente Ridderkerk; ook als zij de lessen volgen in de
gemeenten Dordrecht en Papendrecht. Dit in verband met mogelijke verschillen in de door de
gemeente verstrekte subsidie (tot 21 jaar).
Voor inwoners uit overige gemeenten gelden de lesgeldtarieven zoals opgenomen in het
tarievenoverzicht ‘Overige gemeenten’.
2. Tarieven vanaf 21 jaar
Door het wegvallen van subsidie voor cursisten vanaf 21 jaar en de verplichte BTW-heffing (21%)
zijn de tarieven van cursisten vanaf 21 jaar hoger. Als peildatum voor de leeftijd wordt de start van
het cursusseizoen gehanteerd. Dit is in het tarievenoverzicht verwerkt.
Huurinstrumenten
ToBe verhuurt diverse instrumenten. Voor voorwaarden en tarieven zie www.tobe.nl/instrumenthuur
Opzeggen
Er kan op twee momenten in het jaar opgezegd worden voor een jaarcursus Muziek (36 weken), vóór 1 juli
en vóór 1 december. Uw schriftelijke opzegging kunt u sturen naar klant@tobe.nl.
Tegemoetkoming lesgelden
Voor cursisten / gezinnen met een beperkt budget zijn er een aantal mogelijkheden om tegemoetkoming in
de cursuskosten aan te vragen. Kijk op www.tobe.nl/tegemoetkoming-lesgelden voor meer informatie.
Stichting Leergeld Drechtsteden
Woon je in de Drechtsteden en ben je jonger dan 18 jaar dan kun je een beroep doen op Stichting Leergeld
Drechtsteden. De regeling van Stichting Leergeld is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar waarvan de
ouders/verzorgers een laag inkomen hebben. In sommige gevallen vergoeden zij de kosten van de gehele
cursus. Kijk op www.leergelddrechtsteden.nl of neem contact op via 078-6123119.
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Kennismaking Muziek

Leeftijdsgroep

Lessen

Prijs*

7 maanden t/m 3 jaar
M!N! Muziek
Muziek voor Baby’s

0 – 4 jaar met ouder/verzorger
7 tot 14 maanden met ouder/verzorger

5
10

€ 50,00
€ 72,50

Muziek voor Dreumesen

1 jaar met ouder/verzorger

10

€ 72,50

Muziek voor Peuters
4 t/m 12 jaar verschillende
instrumenten:
Muziek voor Kleuters
Muziekparade
Kies een Instrument
6 t/m 12 jaar
Kennismakingscursussen Klas
CelloKlas
ContrabasKlas
DrumsKlas
DwarsfluitKlas
FagotKlas
GitaarKlas
HarpKlas
HoornKlas
KeyboardKlas
KlarinetKlas
PianoKlas
SaxofoonKlas
TrompetKlas
VioolKlas

2 en 3 jaar ouder/verzorger

10

€ 72,50

4 en 5 jaar
5 – 7 jaar
6 - 12 jaar

15
15
15

€ 110,00
€ 125,00
€ 125,00

6 – 12 jaar
8 – 12 jaar
6 – 12 jaar
8 – 12 jaar
8 – 12 jaar
6 – 12 jaar
8 – 12 jaar
8 – 12 jaar
6 – 12 jaar
8 – 12 jaar
6 – 12 jaar
8 – 12 jaar
8 – 12 jaar
6 – 12 jaar

ZangKlas

8 – 12 jaar

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 90,00

Kijk op https://www.tobe.nl/service/instrumentenhuur/ voor meer informatie over het huren van een
instrument.
* Betaling in maandelijkse termijnen (maximaal 10) via automatische incasso mogelijk voor bedragen boven
de € 75,-.
Instrumentale en vocale lessen
Aantal personen
Lessen
Prijs*
Tot en met 20 jaar
Groepscursus 30 minuten per week

3 – 5 personen

Lessen

Prijs *

36

€ 360,00

Duoles

2 personen

36

€ 450,00

Individuele les 20 minuten per week

1 persoon

36

€ 640,00

Individuele les 30 minuten per week

1 persoon

36

€ 875,00

Lessenkaart

1 persoon

5

€ 160,00

Individuele les 20 minuten per week

1 persoon

36

€ 980,00

Individuele les 30 minuten per week

1 persoon

36

€ 1.470,00

Vanaf 21 jaar

Lessenkaart
1 persoon
10
€ 440,00
Als je al meerdere jaren les hebt gehad, is het mogelijk om de week les te krijgen. Bespreek dit eerst met je
docent.
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Lessen

Prijs*

Orkesten en Koren

Leeftijdsgroep

Jeugd t/m 20 jaar
DJE (Drechtsteden Jeugd Ensemble)

7 – 14 jaar

36

€ 145,00

DJO (Drechtsteden Jeugdorkest)

vanaf 14 jaar

36

€ 235,00

Bigband ToBe
Volwassenen vanaf 21 jaar

vanaf 14 jaar

18

€ 130,00

Bigband ToBe

vanaf 14 jaar

18

€160,00

Cappuccino Orkest

vanaf 30+ jaar

36

€ 218,00

Hoornkracht

vanaf 16 jaar

10

€ 180,00

Moesika Orkest

vanaf 18 jaar

36

€ 140,00

Turks Volksmuziekkoor

vanaf 18 jaar

36

€ 140,00

Vocalgroup Courage

vanaf 18 jaar

36

€ 265,00

Kijk op https://www.tobe.nl/service/instrumentenhuur/ voor meer informatie over het huren van een
instrument
* Betaling in maandelijkse termijnen (maximaal 10) via automatische incasso mogelijk voor bedragen boven
de € 75,Popschool

Leeftijdsgroep

Lessen

Prijs*

6 t/m 12 jaar
Popschool4Kids les + instrument

7 – 12 jaar

36

€ 630,00

Popschool4Kids bandles

7 – 12 jaar

36

€ 325,00

DJ cursus voor beginners

10 – 13 jaar

10

€ 100,00

DJ cursus voor gevorderden

10 – 13 jaar

10

€ 100,00

Popschool les + instrument

12 – 20 jaar

36

€630,00

Popschool bandles

12 – 20 jaar

36

€325,00

DJ cursus voor beginners

14 – 20 jaar

10

€100,00

DJ cursus voor gevorderden

14 – 20 jaar

10

€100,00

Rap & HipHop

14 – 20 jaar

15

€ 125,00

12 t/m 20 jaar

Kijk op https://www.tobe.nl/service/instrumentenhuur/ voor meer informatie over het huren van een
instrument
* Betaling in maandelijkse termijnen (maximaal 10) via automatische incasso mogelijk voor bedragen boven
de € 75,Versie: 9 augustus 2019
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