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Lesgeldtarieven 
Hier vind je de lesgeldtarieven van de jaarcursussen Muziek voor het seizoen 2021-2022. Het lesgeldtarief 
voor muziek is afhankelijk van de lesvorm. Dit tarievenoverzicht is bestemd voor cursisten die NIET in 
gemeente Dordrecht, Papendrecht of Ridderkerk wonen en wel in die gemeenten lessen willen volgen. 
 
ToBe werkt met twee lesgeldtarieven: 

1. Lesgeldtarieven tot en met 20 jaar 
2. Lesgeldtarieven vanaf 21 jaar 

Door 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 de prijslijst verwerkt. Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele 
prijswijzigingen vóór aanvang van het cursusjaar. 

 
Huurinstrumenten  
ToBe verhuurt diverse instrumenten, voor voorwaarden en tarieven zie www.tobe.nl/instrumentenhuur. 
 
Opzeggen 
Opzeggen kan op 2 momenten in het jaar, op 1 december en 1 januari. Uw 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-lesgeld voor meer informatie. 
 
Betaling in maandelijkse termijnen 
De cursus betalen in (maximaal 9) maandelijkse termijnen is mogelijk via automatische incasso.  
 

Instrumentale en vocale lessen 
Muziek 

Aantal personen Lessen Cursusprijs*  

Tot en met 20 jaar  Lessen Prijs  
Groepscursus 30 minuten per week 2 – 5  personen  36  € 426,00 
Individueel les 20 minuten per week 1 persoon 36   € 851,00 

Individueel les 30 minuten per week 1 persoon 36      € 1.276,00 

lessenkaart  1 persoon 5   € 179,00 
Vanaf 21 jaar    
Individueel les 20 minuten per week 1 persoon 36      € 1.030,00 
Individueel les  30 minuten per week 1 persoon 36      € 1.544,00 
Lessenkaart 1 persoon 10   € 462,00 
 
Orkesten en Koren 

Leeftijdsgroep Lessen Cursusprijs*  

Vanaf 21 jaar  Lessen Prijs  
Koor Young at Heart Vanaf 50 jaar  36 € 182,00 
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