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Algemene informatie 
 
 
Inhoud van de zanglessen 
 
Mijn lessen zijn gebaseerd op klassieke 
techniek en klassiek repertoire. Lichte muziek 
of volksmuziek kunnen aan bod komen als de 
leerling dat wil, maar ook daarbij is mijn 
benadering gebaseerd op de klassieke 
techniek. 

De belangrijkste aspecten in mijn lessen zijn: 

 Plezier in het zingen 
 Een goede houding en lichaamsbewustzijn 
 Een vrij stromende adem 
 Muzikale expressie en stijlgevoel 
 Repertoire uit vele eeuwen en stijlen 
 Begeleiding bij eventuele audities voor 

koren e.d. 

 
Proefles 
 
Met nieuwe leerlingen houd ik eerst een 
proefles, die voor ons beiden geheel 
vrijblijvend is. Daarin maken we kennis met 
elkaar en bespreken we de zangervaring tot nu 
toe, algemene ervaring met muziek, het doel 
dat de leerling heeft met de lessen en de 
werkwijze.  
 
Het is fijn als je naar de proefles een stuk 
meeneemt dat je graag zingt en waar je je 

prettig bij voelt. We doen oefeningen en gaan 
dan aan het stuk werken. Zo krijg ik een indruk 
van je stem en weet ik waar we aan kunnen 
werken.  
  
 
Duur, frequentie en locatie van de lessen 
 
De lessen zijn in principe elke twee weken, 
behalve als je graag vaker les hebt. Ik ga uit 
van 45 minuten per les, maar soms is in het 
begin een half uur voldoende.  
 
Als je nog geen noten kunt lezen, kan ik je 
daarmee op weg helpen en duren de lessen 
een uur.  
 
We zullen overleggen waar de lessen 
plaatsvinden, bij de leerling thuis of bij mij, 
Baronielaan 77a Breda. Ook het tijdstip en de 
frequentie van de lessen zullen we afspreken. 
 
 
Losse lessen en strippenkaarten 
 
Het is mogelijk losse lessen te volgen. Ook bied 
ik tegen gereduceerd tarief strippenkaarten 
aan van 5 of 10 lessen. Dit zorgt voor 
continuïteit in de lessen voor de leerling en de 
docent.  
 
De tarieven staan in de tabellen hieronder 
vermeld. Voor meer informatie over de 
strippenkaarten verwijs ik naar de bijgevoegde 
Algemene voorwaarden. 
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Tarieven 2020-2021 
 
 

Volwassenen Losse les Strippenkaart 5 lessen in 

maximaal 3 maanden  

(13 weken) 

Strippenkaart 10 lessen in 

maximaal 6 maanden  

(26 weken) 

Proefles 30 tot 45 minuten € 17,00 - - 

45 minuten  € 41,00 € 194,75 (5% korting) € 369,00 (10% korting) 

30 minuten  € 36,00 € 171,00 (5% korting) € 324,00 (10% korting) 

60 minuten  € 46,00 - - 

 

 

Kinderen t/m 21 jaar  

Voltijd studenten 

Losse les Strippenkaart 5 lessen in 

maximaal 3 maanden 

(13 weken) 

Strippenkaart 10 lessen in 

maximaal 6 maanden  

(26 weken) 

Proefles 30 tot 45 minuten € 17,00   

45 minuten  € 36,00 € 171,00 (5% korting) € 324,00 (10% korting) 

30 minuten  € 31,00 € 147,25 (5% korting) € 279,00 (10% korting) 

60 minuten  € 41,00  - - 
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Algemene voorwaarden 2020-2021 

De volgende voorwaarden gelden bij het volgen van zanglessen bij Charlotte Munnik – zangles in 
Breda: 
 

1. Afspreken lessen 
 

a. De datum en tijd van de lessen wordt in overleg tussen docent en leerling afgesproken. 
Lessen kunnen plaatsvinden op een vast tijdstip in de week of op wisselende lesdagen en –
tijden.  

 
 

2. Afzeggen of verplaatsen lessen  
 

a. Afzeggen of verplaatsen van afgesproken lessen dient minstens 24 uur van tevoren te 
gebeuren, telefonisch, per WhatsApp of per SMS, anders wordt de les in rekening gebracht. 
Indien de leerling een strippenkaart heeft, betekent dat dat de les telt als een gevolgde les en 
niet meer ingehaald kan worden.  

b. Kan de les niet doorgaan of moet deze worden verplaatst door verhindering van de docent 
dan wordt de leerling daar tijdig van op de hoogte gesteld per e-mail of telefoon. Bij 
plotselinge verhindering door ziekte of overmacht wordt de leerling telefonisch daarover 
ingelicht. In dat geval wordt er een afspraak gemaakt om de les alsnog te kunnen volgen. 
 

 
3. Tarieven  

 
a. De in de tabel genoemde tarieven zijn geldig voor losse lessen die vallen binnen de periode 

van 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021.  
b. De in de tabel genoemde tarieven zijn geldig voor strippenkaarten die ingaan op een datum 

die valt binnen de periode van 1 september 2020 t/m 31 augustus 2021. 
 
 

4. Betaling 
 

a. Voor betaling van de lessen of strippenkaarten wordt u een factuur gestuurd. De 
betalingstermijn hiervan is twee weken.  

b. Voor losse lessen krijgt u maandelijks een factuur na het volgen van de lessen.  
c. Strippenkaarten worden vooraf betaald, direct na aanschaf. U ontvangt hiervoor een factuur. 
d. Strippenkaarten kunnen op verzoek in 2 termijnen betaald worden. U ontvangt dan 2 

facturen. De eerste factuur ontvangt u direct na de aanschaf. De tweede factuur ontvangt u 
halverwege de termijn van geldigheid van de strippenkaart: na 6 weken (strippenkaart 5 
lessen) of 12 weken (strippenkaart 10 lessen).  

 
 

5. Geldigheid strippenkaarten 
 
a. Om continuïteit in het volgen van de lessen te waarborgen bied ik strippenkaarten van 5 of 

10 lessen aan tegen een gereduceerd tarief.  
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b. De strippenkaart gaat in op de datum van de eerste van de respectievelijk 5 of 10 lessen.  
c. De lessen op de strippenkaarten moeten opgebruikt worden binnen de hierna genoemde 

termijn. Daarna zijn de strippenkaarten niet meer geldig.  
d. Strippenkaarten van 5 lessen hebben een geldigheid van 13 weken. Strippenkaarten van 10 

lessen hebben een geldigheid van 26 weken.  
e. Indien de leerling door langdurige ziekte of ernstige (familie)omstandigheden voor langer 

dan een maand geen lessen kan volgen, kan in overleg met de docent de geldigheidsduur van 
de strippenkaart worden verlengd. 

f. Indien de docent door ziekte of ernstige (familie)omstandigheden langdurig geen les heeft 
kunnen geven, kan de docent de leerling een verlenging van de geldigheidsduur van de 
strippenkaart aanbieden. 

 
 

6. Restitutie 
 

a. Er vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde lessen op de strippenkaart na het verlopen 

van de geldigheidstermijn.  

b. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing: 

- Indien er sprake is van langdurige ziekte of ernstige (familie)omstandigheden van de leerling 

en deze de docent tijdig (binnen 6 weken) op de hoogte stelt. 

- Indien de leerling onvoorzien verhuist naar een locatie die te ver weg is om naar Breda te 

reizen voor zangles en de docent daarvan voortijdig op de hoogte stelt.  

- Bij overlijden van de leerling. 

- Indien de docent door ziekte, ernstige familieomstandigheden of andere onvoorziene 

omstandigheden langdurig geen les kan geven en de leerling niet akkoord gaat met een 

verlenging van de geldigheidsduur van de strippenkaart. 

 

7. Privacy 

 

a. Charlotte Munnik – zangles in Breda doet er alles aan uw privacy te beschermen en gaat dan 

ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ik verwijs u naar de privacyverklaring op mijn 

website voor meer informatie: http://www.charlottemunnik.nl/privacyverklaring/ 

 

8. Maatregelen met betrekking tot het coronavirus 
 

a. Ten tijde van het coronavirus kan de toepassing van de bovenstaande voorwaarden enigszins 

afwijken als de situatie daarom vraagt. Ik hanteer daarbij het principe van billijkheid.  

b. Op mijn website staan de laatste maatregelen rondom het coronavirus vermeld. Deze zullen 

worden aangepast aan de situatie. Hier is het coronaprotocol te raadplegen: 

https://www.charlottemunnik.nl/coronamaatregelen/ 
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Inschrijving bij Charlotte Munnik – zangles in Breda 2020-2021 

 

Voor- en achternaam: 

Straat: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

__________________________________________________________________________________ 

Soort lessen (aanvinken wat van toepassing is): 

□ Ik volg losse lessen van 45 / 30 / 60 minuten (doorhalen wat niet van toepassing is). 

□ Ik schaf een strippenkaart aan van 5 / 10 lessen van 45/30 minuten (doorhalen wat niet van 

toepassing is). 

 Aanvangsdatum (datum eerste les):  

 Einddatum:   

□ Ik betaal mijn strippenkaart graag in 2 termijnen. 

__________________________________________________________________________________ 

□ Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden. 

□ Ik geef toestemming voor het opslaan van de door mij ingevulde persoonsgegevens. Dit met als 
doel op de hoogte te worden gehouden van wijzigingen, gebeld of gemaild te worden met informatie 
of voor het maken van afspraken, en het afhandelen van de betaling van de lessen.  

□ Ik geef toestemming om over het aanbod (bijvoorbeeld workshops of themadagen) op de hoogte 
te worden gehouden via e-mails/ digitale nieuwsbrieven, ook als ik geen leerling meer ben bij 
Charlotte Munnik – zangles in Breda. Ik kan mij te allen tijden uitschrijven voor deze dienst, waarna 
mijn e-mailadres uit de administratie verwijderd wordt.  

__________________________________________________________________________________ 

Datum: 

 

Handtekening:  
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