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Young Voices Zangacademie
VOORWAARDEN EN TARIEVEN
Van harte welkom bij de Young Voices Zangacademie! Ik zet voor jou even de tarieven en voorwaarden
op een rijtje. Ik zou het fijn vinden mocht je dit document dan ook zorgvuldig doorlezen zodat je het maximum uit
jouw traject kan halen en we zo samen een vlotte en aangename samenwerking kunnen garanderen.
Voor meer informatie kan je mij altijd vrijblijvend contacteren.
Deze tarieven en voorwaarden zijn geldig van 1 augustus 2015 tot en met 1 augustus 2016, voorbehouden van
eventuele wijzigingen. Wijzigingen worden steeds per e-mail aan alle cliënten meegedeeld.
Lesvorm
Bij de Young Voices Zangacademie krijg je op hoog niveau zangles, in kleine groepen. Je leert hier de
techniek van het zingen, maar ook jezelf ontwikkelen op persoonlijk niveau als artiest. Je zingt samen, maar ook
solo. Je doet eerst allerlei zang-oefeningen aan de piano, en de rest van de les werk je aan een nummer, waarbij
je eerst samen zingt, maar later ook solo. Ook zul je meerstemmig leren zingen. Microfoontechniek toepassen.
Als je je goed voelt, een demo-nummer opnemen in de professionele studio. En tot slot: op een podium met de
anderen, samen maar ook solo als je wilt, een aantal optredens geven.
Doelgroep
De Young Voices zijn speciaal voor graag zingende scholieren tussen 13 en 18 jaar. Een vooropleiding is niet
nodig. Je hoeft heus geen volleerd zanger te zijn als je begint! Een muzikaal gevoel is wel belangrijk, en zin om te
(leren) zingen! Het geeft niets als je het “eng” vindt, om in een groepje te zingen. Bijna alle goede artiesten zijn
hier gevoelig voor. Je zult merken dat er in de lessen een goede sfeer heerst en je al snel je (podium-) angst
overwint!
Tarieven
De tarieven op de website zijn bindend. Deze bedragen voor het schooljaar 2015-2016:
20 zanglessen € 300.= (€ 15.= per les)
40 zanglessen € 600.= (€ 15.= per les)
Het cursusgeld is inclusief: lessen, stencilmateriaal oefeningen, bladmuziek, teksten, readers,
orkestbanden, opnames in de studio, foto’s in de studio en concert, deelname concerten.
Betalingsvoorwaarden
Het lesgeld dient contant betaald te worden bij de eerste les of uiterlijk op die dag te zijn
bijgeschreven op rekeningnummer NL44ABNA596.410.476 t.n.v. Irene de Raadt te
Amstelveen o.v.v. ”betaling zangcursus”. Vermeld daarbij altijd:
- zangcursus half jaar/jaar* (* wat van toepassing is)
- naam van de leerling
- lestijd/dag
Het is mogelijk, in termijnen te betalen. De eerste termijn, € 300 euro dient uiterlijk de eerste lesdag te zijn
bijgeschreven op genoemd rekeningnummer. De tweede termijn ad 300 euro dient uiterlijk 1 december 2015 te
zijn bijgeschreven op genoemd rekeningnummer.
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Annulering
Annulering van de cursus is helaas niet mogelijk. Inschrijving is bindend en annulering van de lessen ontslaat
cursist/ouder niet van de betalingsverplichting. Indien betaling uitblijft, kan een herinnering verzonden worden,
hiermee zijn administratiekosten gemoeid van 5 euro per herinnering. Indien betaling uitblijft na drie
herinneringen, zullen wij de vordering uit handen moeten geven aan een incassobureau.
Afzegging van een les
Afzegging van een les graag per email. De lessen kunnen niet ingehaald worden.
Stilzwijgende verlenging van de cursus
Indien men na afloop van een cursusjaar, besluit, in het nieuwe jaar niet door te gaan met de lessen, dient men
dit schriftelijk mede te delen, uiterlijk een maand voor afloop van het laatst te volgen cursusjaar. Indien men dit
achterwege laat, dan is cursist of ouder gebonden aan de betaling van de nieuwe cursus.
Afzegging lessen door docente
Indien de docente door ziekte of overmacht een les moet annuleren, wordt deze les ingehaald op een tijdstip dat
het alle cursisten schikt of terugbetaald. Mocht dit gedurende langere tijd nodig zijn, dan zal zij een vervangende
docente vinden van gelijk niveau.
Lesduur
Alle lessen zijn wekelijks en duren een uur. Dit is inclusief binnenkomen en weggaan.
Gedrag tijdens de lessen
Omdat je met een klein groepje anderen bent, is het ook fijn voor hen als je op tijd bent. Zo kunnen we op tijd
beginnen. In de lessen ga ik ervan uit dat je je respectvol naar de anderen opstelt en naar mij toe. Ook verwacht
ik dat je thuis oefent (zowel de oefeningen als de nummers), om het geleerde niet te snel te vergeten. Neem ook
een map met insteekhoezen mee, en doe hier iedere keer je teksten in, zodat we tijdens de les niet op elkaar
hoeven te wachten met het zoeken naar teksten. Respectvol met elkaar omgaan betekent: elkaar niet uitlachen,
positief gestemd zijn, luisteren naar elkaar, gsm’s uitzetten, en niet steeds te laat komen of eerder weg moeten.
Indien iemand zich niet aan de respectregels houdt, behoud ik me het recht om de leerling te verwijderen uit de
les. Restitutie van het lesgeld is in dat geval niet mogelijk.
Leerlingenconcerten
Meerdere keren per jaar zul je je stem voor je vrienden en familie kunnen laten horen! Alle leerlingen worden
geacht hieraan deel te nemen. Omdat de groepjes klein zijn, zijn je mede”zanglesgenoten”ook van jouw
aanwezigheid afhankelijk, dus is het belangrijk dat we op je kunnen rekenen.
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Vakanties 2015-2016
Young Voices Zangacademie houdt de vakantietijd van de regio Amstelveen-noord aan:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend incl. Goede Vrijdag
Meivakantie incl. Hemelvaartsdag
Pinksteren
Zomervakantie

za 17 t/m zo 25 oktober 2015
za 19 december 2015 t/m zo 03 januari 2016
za 27 februari t/m zo 06 maart 2016
vr 25 t/m ma 28 maart 2016
wo 27 april t/m zo 08 mei 2016
zo 15 en ma 16 mei 2016
za 16 juli t/m zo 28 augustus

Dit zijn de reguliere schoolvakanties, er wordt dan geen les gegeven. Deze lessen hoeven (i.t.t. tot elders) niet
doorbetaald te worden! Er worden wel workshops aangeboden. Daar kun je ook aan meedoen! Meld je dan aan
voor de nieuwsbrief op www.irenederaadt.com.
De lessen starten in week 34.
Lesdagen en lestijden
Maandag van 17 – 18 uur
Woensdag van 17 – 18 uur
Contactgegevens
Young Voices Zangacademie is onderdeel van :
Irene de Raadt, Zang & Performance
Lesadres en correspondentieadres:
De Surmontstraat 72
1181 RZ Amstelveen
Telefoon 06 – 44694953 (alleen tijdens kantooruren)
Email: Info@irenederaadt.com
Kvk nummer 52805352
Irene de Raadt is in bezit van een VAR en btwnummer en aangesloten bij het Artiesten Belangen Centrum.
Bereikbaarheid
De lesruimte is zeer goed bereikbaar met de auto (ruime parkeergelegenheid voor de deur), alsmede het
openbaar vervoer (bus 170, 172, tram 5/51).
Websites:
Irene de Raadt www.irenederaadt.com (optredens en professionele privé-zangcoaching, alsmede blog over
zang)
Young Voices Zangacademie www.youngvoiceszangacademie.nl
Kinder Musicalacademie www.kindermusicalacademie.nl
Zangpassie Online Zangles www.zangpassie.nl
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