
De gemeente betaalt voor inwoners tot 21 jr 50% van het lesgeld tot een max van €396 per cursusjaar
Tarieven voor inwoners van Son en Breugel tot 21 jr.    betaling ineens of in meerdere termijnen mogelijk
 1 augustus 2020  tot 1 augustus 2021          cursusjaar - 38 lessen
Lesvorm lesduur lesfrequentie per les (incl. subsidie)
Privé-les 30 minuten wekelijks vanaf €13,30
Duo-les 30 minuten wekelijks € 9,85
10 lessenkaart 30 minuten half jaar geldig € 149,50
losse introductieles 30 minuten op afspraak € 20 (excl. subsidie)
inschrijfgeld éénmalig per gezin € 25,00
administratiekosten aanvraag subsidie per cursusjaar € 25,00

 Leeftijd 4 tot 21jr, (minimaal 4 personen per groep) subsidie onder voorwaarden 
Lesvorm lesduur lesfrequentie per maand p.p. termijnen
Vocalgroup 45 minuten wekelijks € 25,00 x
Allround Kids (6-8jr) 30 minuten 18 lessen + diploma € 198 (per blok) max 4 termijnen
Kindermuziek (3-5jr 30 minuten 18 lessen + diploma € 198 (per blok) max 4 termijnen
Bandcoaching 60 minuten 18 lessen, incl. optreden € 250 (per blok) max 4 termijnen

Tarieven vanaf 21 jaar per persoon excl.21% btw incl. 21% btw
Lesvorm lesduur lesfrequentie per maand per maand p.p.
Privé-les 30 minuten wekelijks € 83,00 € 100,43
Privé-les 30 minuten 1x per 14 dagen € 50,00 € 60,50
10 lessenkaart 30 minuten half jaar geldig € 255,00 € 308,55
losse introductieles 30 minuten op afspraak € 20,00 nvt
inschrijfgeld éénmalig per gezin € 25,00 nvt

Tarieven vanaf 21 jaar (minimaal 4 personen per groep) excl.21% btw incl. 21% btw
Samenspellessen lesduur lesfrequentie per maand p.p. per maand p.p.
Vocalgroup 60 minuten 1x per 14 dagen € 25,00 € 30,25
Gitaarband 60 minuten 1x per 14 dagen € 25,00 € 30,25
Bandcoaching 60 minuten 18 lessen, incl. optreden € 15 per les € 18,15 per les
inschrijfgeld éénmalig per gezin € 25,00 nvt


