
Bandcoach 
 gratis proefles van een uur (voor nieuwe leden)                         
per 5 lessen 125,00 p.p. (vanaf 4 t/m 7 personen) ex 21% btw 
Les duurt 2  uur. 
Koffie en thee gratis. 
1 x in de 2 weken/4 weken op zaterdag tussen 12.00 en 18.00 
Repeteren zonder docent  
huur voor 2 uur en gebruik van alle faciliteiten, d.w.z. alle instrumenten en gebruik van 
internet/wifi per keer  45,00 ex 21% btw per groep t/m 6 personen. 
Strippenkaart voor 5 x is 210,00 ex 21% btw 
________________________________________________________________________
___ 
huur voor 3 uur en gebruik van alle faciliteiten, d.w.z. alle instrumenten en gebruik van 
internet/wifi per keer  60,00 ex 21% btw per groep t/m 6 personen. 
Strippenkaart voor 5 x is 275,00 ex 21% btw 
________________________________________________________________________
__ 
Zelfstandig repeteren kan op maandag en dinsdag tussen 10.00 tot 22.00 uur, 
woensdagavond tussen 18.00 tot 22.00 uur, donderdag avond tussen 18.00 tot 22.00 uur, 
en zondagmiddag tussen 12.00 uur tot 18.00 uur. 
Koffie en thee gratis. 
 Hele dag repeteren zonder docent 
van 10 uur tot 17 uur  prijs 125,00 per groep t/m 7 personen. 
Alleen op dinsdag en zondag. 
Strippenkaart 5 x is 550,00. 
Koffie en thee gratis. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuwe tekst 
 
Bandcoach 
gratis proefles van een uur (voor nieuwe leden)                         
per 5 lessen 151,25 incl. btw p.p.(vanaf 4 t/m 7 personen)  
Les duurt 2  uur. Koffie en thee gratis. 
1 x in de 2 weken/4 weken op maandagavond van 18 tot 22.00 uur en  
op zaterdag tussen 13.45 en 18.00 uur 
_______________________________________________________________________ 
 
Zelstandig repeteren 
huur voor 2 uur en gebruik van alle faciliteiten, d.w.z. alle instrumenten en gebruik van 
internet/wifi per keer  54,45 incl.. btw per groep t/m 6 personen. 
Strippenkaart voor 5 x is 254,10 incl. 21% btw 
 
huur voor 3 uur en gebruik van alle faciliteiten, d.w.z. alle instrumenten en gebruik van 
internet/wifi per keer  72,60 incl. 21% btw per groep t/m 6 personen. 
Strippenkaart voor 5 x is 332,075 incl. 21% btw 
 
Zelfstandig repeteren (2 of 3 uur) kan op dinsdag – woensdagavond en donderdagavond 
tussen 19.00 tot 22.00 uur, en op zondagmiddag tussen 12.00 uur tot 18.00 uur. 
Koffie en thee gratis. 
  
Hele dag zelfstandig repeteren  
van 10 uur tot 17 uur  prijs 151,25 incl. btw per groep t/m 7 personen. 
Alleen op zondag. 
Strippenkaart 5 x is 665,50 incl. btw. 
Koffie en thee gratis. 
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