
N.B.: Het lesgeld is niet alleen dekkend voor de contacturen in en buiten de les maar dekt ook zaken 

als lesvoorbereiding, adviezen en de kosten van het runnen van een lespraktijk. Dit laatste omhelst 

o.a. het ontwikkelen van lesmaterialen, administratieve taken, aanschaf van computerprogramma’s en 

– apparatuur, extra scholing van de docent, etc. 

 

 

 

 

Tarieven Lennert Kemper – Gitaarlessen 2022-2023 

Leerlingen onder de 21 jaar (BTW vrijgesteld):  

Privéles 60 minuten 1x per week: €200,- per maand  

Privéles 45 minuten 1x per week: €150,- per maand 

Privéles 30 minuten 1x per week: €100,- per maand 

 

Privéles 60 minuten 1x per 2 weken: €110,- per maand  

Privéles 45 minuten 1x per 2 weken: €82,50 per maand 

Privéles 30 minuten 1x per 2 weken: €55,- per maand 

 

Duoles 60 minuten 1x per week: €220,- per maand* 

Duoles 45 minuten 1x per week: €137,50,- per maand* 

Duoles 30 minuten 1x per week: €110,- per maand* 

*= groepsprijs (per persoon – 50%) 

 

Duoles 60 minuten 1x per 2 weken: €120,- per maand* 

Duoles 45 minuten 1x per 2 weken: €75,- per maand* 

Duoles 30 minuten 1x per 2 weken: €60,- per maand* 

*= groepsprijs (per persoon – 50%) 

 

Losse les 60 minuten: €50,- 

Losse les 45 minuten: €37,50  

Losse les 30 minuten: €25,- 



N.B.: Het lesgeld is niet alleen dekkend voor de contacturen in en buiten de les maar dekt ook zaken 

als lesvoorbereiding, adviezen en de kosten van het runnen van een lespraktijk. Dit laatste omhelst 

o.a. het ontwikkelen van lesmaterialen, administratieve taken, aanschaf van computerprogramma’s en 

– apparatuur, extra scholing van de docent, etc. 

 

 

Leerlingen boven de 21 jaar (+ 21% BTW):  

Privéles 60 minuten 1x per week: €242,00 per maand  

Privéles 45 minuten 1x per week: €181,50 per maand 

Privéles 30 minuten 1x per week: €121,00 per maand 

 

Privéles 60 minuten 1x per 2 weken: €133,10 per maand  

Privéles 45 minuten 1x per 2 weken: €99,83 per maand 

Privéles 30 minuten 1x per 2 weken: €66,55 per maand 

 

Duoles 60 minuten 1x per week: €266,20 per maand*  

Duoles 45 minuten 1x per week: €199,65 per maand* 

Duoles 30 minuten 1x per week: €133,10 per maand* 

*= groepsprijs (per persoon – 50%) 

 

Duoles 60 minuten 1x per 2 weken: €145,20 per maand* 

Duoles 45 minuten 1x per 2 weken: €108,90 per maand* 

Duoles 30 minuten 1x per 2 weken: €72,60 per maand* 

*= groepsprijs (per persoon – 50%) 

 

Losse les 60 minuten: €60,50 

Losse les 45 minuten: €45,38 

Losse les 30 minuten: €30,25 

 

 


