
	

Prijzen zijn incl. BTW. We gaan uit van 40 lesweken in een schooljaar, 
voor vakanties en feestdagen kijk op: 
http://www.musicacademygemert.nl/vakanties.feestdagen.html 
* Weergegeven prijzen zijn per persoon. Voor duolessen hebben wij geen 
les-maatje paraat, deze lesvorm is dus geschikt als je zelf een 
vriend/vriendin, broer/zus of familie-lid hebt die met jou de lesvorm wil 
volgen. 
** Weergegeven prijzen zijn per persoon. Je wordt ingedeeld in een 
groep/band met andere leerlingen die verschillende instrumenten spelen 
en voor deze lesvorm hebben gekozen. 

 
 

 
Prijzen Music Academy Gemert  
Schooljaar 2022-2023 
 
Leerlingen onder 21 jaar 
 
Bedrag per betalingstermijn  
 

Lesvorm Frequentie Lesduur 
Prijs per 
maand* (10 
termijnen) 

Prijs per 
termijn* (4 
termijnen) 

Privéles Wekelijks 30 min € 76,- € 190,- 

  60 min € 152,- € 380,- 

 Tweewekelijks 30 min € 38,- € 95,- 

  60 min € 76,- € 190,- 

Duoles* Wekelijks 30 min € 60,- € 150,- 

  60 min € 120,- € 300,- 

 Tweewekelijks 30 min € 30,- € 75,- 

  60 min € 60,- € 150,- 

Bandles** 
Tweewekelijks 
Icm privé- of 
duoles 

60 min € 25,- € 62,50 

 

Tweewekelijks 
Zonder 
aanvullend 
privé- of duoles 

60 min € 30,- € 75,- 

 
 



	

Prijzen zijn incl. BTW. We gaan uit van 40 lesweken in een schooljaar, 
voor vakanties en feestdagen kijk op: 
http://www.musicacademygemert.nl/vakanties.feestdagen.html 
* Weergegeven prijzen zijn per persoon. Voor duolessen hebben wij geen 
les-maatje paraat, deze lesvorm is dus geschikt als je zelf een 
vriend/vriendin, broer/zus of familie-lid hebt die met jou de lesvorm wil 
volgen. 
** Weergegeven prijzen zijn per persoon. Je wordt ingedeeld in een 
groep/band met andere leerlingen die verschillende instrumenten spelen 
en voor deze lesvorm hebben gekozen. 

 
 

 
 
 
 
 
Leerlingen vanaf 21 jaar 
 
Bedrag per betalingstermijn  
 

Lesvorm Frequentie Lesduur 
Prijs per 
maand* (10 
termijnen) 

Prijs per 
termijn* (4 
termijnen) 

Privéles Wekelijks 30 min € 92,- € 230,- 

  60 min € 184,- € 460,- 

 Tweewekelijks 30 min € 46,- € 115,- 

  60 min € 92,- € 230,- 

Duoles* Wekelijks 30 min € 73,- € 182,50 

  60 min € 146,- € 365,- 

 Tweewekelijks 30 min € 36,50 € 91,25 

  60 min € 73,- € 182,50 

Bandles** 
Tweewekelijks 
Icm privé- of 
duoles 

60 min € 31,- € 77,50 

 

Tweewekelijks 
Zonder 
aanvullend 
privé- of duoles 

60 min € 36,50 € 91,25 

 
 
 



	

Prijzen zijn incl. BTW. We gaan uit van 40 lesweken in een schooljaar, 
voor vakanties en feestdagen kijk op: 
http://www.musicacademygemert.nl/vakanties.feestdagen.html 
* Weergegeven prijzen zijn per persoon. Voor duolessen hebben wij geen 
les-maatje paraat, deze lesvorm is dus geschikt als je zelf een 
vriend/vriendin, broer/zus of familie-lid hebt die met jou de lesvorm wil 
volgen. 
** Weergegeven prijzen zijn per persoon. Je wordt ingedeeld in een 
groep/band met andere leerlingen die verschillende instrumenten spelen 
en voor deze lesvorm hebben gekozen. 

 
 

 
Strippenkaarten  
Regulier 
 
Leerlingen onder 21 jaar 
 
3 lessen €60,- 
5 lessen €100,- 
10 lessen €200,- 
 
Leerlingen vanaf 21 jaar 
 
3 lessen €73,- 
5 lessen €121,- 
10 lessen €242,- 
 
 

Strippenkaarten  
Gitaarles bij Bas van Wetten 
 
Leerlingen onder 21 jaar 
 
3 lessen €75,- 
5 lessen €125,- 
10 lessen €250,- 
 
Leerlingen vanaf 21 jaar 
 
3 lessen €91,- 
5 lessen €152,- 
10 lessen €303,- 


