Betaalbare Gitaarlessen met korting Gelrepas

Edwin Mot – Gitaarleraar
Rosendaalsestraat 187
6824CE Arnhem
026-4438013
Kijk voor informatie op.
www.edwinmot.nl
Voor de Gemeentes Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal,
Westervoort en Zevenaar bestaat een voorziening voor de laagste inkomens, de Gelrepas.
Deze pas maakt het voor mensen met een smalle beurs mogelijk om zeer betaalbaar
muziekles te volgen. De korting met Gelrepas is 405 Euro voor leerlingen jonger dan 18 jaar
en 185 Euro voor leerlingen van 18 jaar of ouder. De korting mag alleen gegeven worden als
een jaarcontract wordt afgesloten. Een jaarcontract kan bij mij op elke gewenste datum
ingaan als er een plek is in mijn rooster. De leeftijd die geldt is de leeftijd op het moment
van het afsluiten van het jaarcontract.
Nodig voor het jaarcontract met de Gelrepas is een kopie van de Gelrepas en adresgegevens
van de leerling.
Let op! Er kan geen korting gegeven worden als de leerling al ergens anders muziekles volgt
met gebruik van de Gelrepas.

Voor het kalenderjaar 2017 gelden de volgende tarieven.
Tarieven jonger dan 18 jaar per persoon met Gelrepas:
Groepsles twee personen samen 45 minuten of
Privéles de helft van een blok van 45 minuten als geen groepje kan worden gevormd
36 lessen per jaar
Leeftijdscategorie Jaarbedrag
Bijdrage Gelrepas Leerling betaalt***
Tot 18 jaar*
€ 530
€ 405
€ 125 (36 lessen)
Tarieven van 18 jaar of ouder met Gelrepas: privéles 30 minuten (22 lessen per jaar)
Leeftijdscategorie
Jaarbedrag Bijdrage Gelrepas Leerling betaalt***
18 jaar of ouder**
€ 415
€ 185
€ 230 (22 lessen)
* Voor deze leeftijdscategorieën moet de leerling jonger dan 18 jaar zijn op de datum dat het
jaarcontract wordt afgesloten, als de leerling daarna 18 jaar wordt gedurende het lesjaar dan
heeft dit geen invloed op de reeds verleende korting.
** Bij deze optie heb je om de week les (22 lessen van een half uur per jaar). Dit geldt alleen
voor leerlingen van 18 jaar of ouder bij afsluiten van een jaarcontract met een Gelrepas.
*** Het verschuldigde lesgeld kan betaald worden in twee termijnen bij leerlingenbijdrage
boven de € 200, de eerste termijn bij start van de cursus en de tweede termijn twee maanden
later.

