
KOSTEN OVERZICHT & INFORMATIE - J.C. VOCALS 
Bij J.C. VOCALS wil ik de beste les aanbieden tegen de scherpste prijs mogelijk. In 
het tabel hieronder vind u de prijzen voor een 10 lessen pakket, een 5 lessen pakket 
of per individuele les. Skype lessen zijn bestemd voor wanneer je te ver weg woont. 
 

*Alle prijzen zijn exclusief BTW (dit geldt voor leerlingen boven de 21 jaar) 
**Hierbij mogelijk om in 2 termijnen te betalen 
Een mooie korting wanneer er per lespakket betaald word 
(een lesjaar bestaat uit 52 weken) 
 
GRATIS PROEF LES 
Ik vind het erg belangrijk dat leerlingen [en ouder(s)/
verzorger(s)] zich veilig voelen en vertrouwen 
in mij hebben als coach én als persoon. Het is 
daarom goed om elkaar beter te leren kennen. 
Het is namelijk erg belangrijk om een klik te 
hebben, zodat de motivatie en het pleziergehalte 
ook hoog blijft. Daarbij kan ik via een proefles iets 
beter inschatten wat de leerling nodig heeft qua 
inhoud voor de lessen. 
In de gratis proefles van 30 minuten laten we 
mekaar zien wie we zijn, wat we willen bereiken in 
de toekomst op muzikaal gebied en wat onze 
ervaringen en doelen hierin zijn. Tevens zal ik 
tonen wat mijn lessen inhoudelijk betekenen en dat 
ter plekke in een korte samenvatting toepassen.  

INHOUD VAN DE LESSEN  
Ik ben erg flexibel en probeer mijn lessen aan te passen op elke individuele leerling. 
Hierbij gebruik ik voor het stukje theorie het ‘Complete Vocal Technique’ (CVT) 
boek van Cathrine Sadolin. Ik zal aan de hand van liedjes zingen deze techniek gaan 
toepassen. Ook werken we naar een concreet doel toe, zoals bijvoorbeeld een eigen 
lied schrijven, een optreden regelen of een studio opname van eigen werk en/of 
covers. Niet alleen kan ik begeleiding geven in zingen, maar ik kan je ook helpen 
met een goede podium-presentatie en/of songwriting.

PRIJS* PER 
PERSOON 
PER 10 LESSEN  
(€12,50 korting) 
 
10 weken pakket**

PRIJS* PER 
PERSOON 
PER 5 LESSEN 
(€5 korting) 
 
5 weken pakket

PRIJS* PER 
PERSOON 
PER LES 
 
COSTS* PER 
PERSON 
PER LESSON

DUUR VAN DE LES 
PER WEEK 
 
ENDURANCE 
LESSON

Individueel (A) € 237,50 € 120 € 25 30 minuten

Individueel (B) € 337,50 € 170 € 35 60 minuten

Duo (A) € 187,50 € 95 € 20 30 minuten

Duo (B) € 287,50 € 145 € 30 60 minuten

Skype (A) € 20 30 minuten

Skype (B) € 30 60 minuten



LES-MOGELIJKHEDEN 
WOENSDAG 	 	 	 	 12.00 - 21.00u		
VRIJDAG/ZATERDAG/ZONDAG*	 10.00u - 20.00u  
In overleg worden lessen van te voren ingepland en met 
routine [elke week of om de week] herhaald. 
*in het weekend is het mogelijk om te lessen op afspraak, dit kan 
soms niet mogelijk zijn ivm mijn projecten. 
 
DE LESVORMEN  
 
INDIVIDUEEL Een half uur of volledig uur een-op-een les 
DUO Een half uur of volledig uur les met twee personen

Ik raad minimaal een uur per week les aan. Ik heb dan genoeg tijd om de lesstof te 
behandelen en om vragen te beantwoorden.

Ik geef ook les in de school vakanties. Mocht je op vakantie gaan, laat mij dit van te 
voren ook weten zodat ik er rekening mee kan houden. Er kan op elk moment 
gestart worden met de lessen. De prijzen worden berekend vanaf het moment 
waarop je start.

Ik streef ernaar de prijzen zo laag mogelijk te houden. De prijzen van de lessen 
kunnen in de toekomst eventueel wijzigen. Mocht dit gebeuren zal ik dit tijdig 
aangeven en zal dit pas ingaan wanneer er een nieuwe les of lesblok aangevraagd 
word. 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN? 
Betaling van het lesgeld (per les pakket) kan in één of twee 
termijnen betaald worden. 
Ik zal ná elke individuele les of vóór elk lespakket een 
factuur sturen. Een losse les zal in één keer moeten 
worden betaald. 
Het is alleen mogelijk per bankoverschrijving te betalen. 
Leerlingen moeten minimaal 7 jaar oud zijn.

Houd er rekening mee dat; leerlingen van 21 jaar of 
ouder zijn volgens de wet verplicht 21% btw af te 
dragen. De bovenstaande prijzen zijn vermeld exclusief 

btw. Dit omdat de meeste leerlingen onder de 21 jaar 
zijn.

ZIEKTE OF ANDER HINDER  
Het afmelden van een les vanwege ziekte of ander hinder moet uiterlijk 24 uur voor 
de desbetreffende les (met alle uitzonderingen daargelaten) worden doorgegeven 
per telefoon, SMS, Whatsapp of e-mail, zodat ik eventueel andere leerlingen kan 



inplannen op de uitvallende les. Deze uitvallende les zal de eerstvolgende les 
ingehaald worden of eerder waar mogelijk, uiteraard in overleg.

 

CONTACT INFORMATIE  
J.C. VOCALS is een officiële onderneming en staat bij de Kamer van Koophandel te 
Arnhem ingeschreven onder het KVK nummer 57150494. 
 
Tel. 	 	 +31 (0)6 205 234 12  
E-mail	 jcvocals2009@gmail.com 
Site	 	 www.jcvocals.nl

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact met mij op. Wanneer ik per 
telefoon niet bereikbaar ben kunt u mij een e-mail sturen. Ik check mijn e-mail op 
dagelijkse basis. Ook is het mogelijk om mij een SMS of Whatsapp bericht te sturen. 
Deze check ik ook op dagelijkse basis.

mailto:jcvocals2009@gmail.com

