
 
  

 
Tarieven Herman Kamp muziekpraktijk 

 
Wijzigingen voorbehouden. Bedragen zijn exclusief reiskosten (€ 0,19 per km). 

Binnen de gemeente Kampen worden geen reiskosten berekend. 
Alle betalingen worden per bank gedaan. 

Deze tariefopgave beoogt niet in de plaats te komen van bestaande afspraken. 
 

Muziekles: 
 
Vaste leerlingen (lesgeld per kalendermaand) 
 Half uur per week, leeftijd tot 21 jaar: € 48,00 
 Half uur per week, leeftijd 21 jaar en ouder: € 56,00 inclusief BTW 
 Half uur per twee weken, leeftijd tot 21 jaar: € 24,00 
 Half uur per twee weken, leeftijd 21 jaar en ouder: € 28,00 inclusief BTW 
Losse les per uur (ook invallen muziekscholen): € 36,00 exclusief BTW 
 
De eerste vier lessen voor vaste leerlingen zijn gratis. Deze gratis lessen zijn éénmalig en persoonlijk. 
Voor lessen die bij de leerlingen thuis worden gegeven, geldt 1,5 keer het normale tarief. 
 
Lessen aan leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW, lessen aan leerlingen van 21 jaar en ouder zijn belast met 21% 
BTW. 

 

Kerkdiensten:  
 
Rouw- en trouwdiensten, per dienst: € 75,00  
Overige kerkdiensten: € 40,00  
 
Kerkdiensten zijn vrijgesteld van BTW. 
 

Koorrepetities, koorconcerten en koorbegeleidingen: 
 
Repetitie dirigeren (uurtarief): € 60,00 inclusief BTW 
Repetitie begeleiden (uurtarief): € 40,00 inclusief BTW 
Concert dirigeren zonder ensemble/orkest: € 350,00 inclusief BTW 
Concert dirigeren met ensemble/orkest: € 450,00 inclusief BTW 
Concert begeleiden: € 275,00 inclusief BTW 
 
Concerten zijn inclusief generale repetities op dezelfde dag. Concerten en daaraan gerelateerde repetities zijn belast met 
9% BTW 

 
Bladmuziek bewerkingen aanschaffen 
 
Eén bladzijde partituur € 35,00 inclusief BTW 
Twee bladzijden partituur € 55,00 inclusief BTW 
Drie bladzijden partituur € 70,00 inclusief BTW 
Meer dan drie bladzijden, per extra bladzijde € 15,00 inclusief BTW 
 

Orgeladvies: 
 
Op basis van het aantal werkuren wordt gefactureerd. Uitgangspunt is een uurtarief van € 45,00 exclusief 
BTW. Exacte afspraken worden in overleg gemaakt. 
N.B. de hoogte van het aanneembedrag van de bouw- of restauratieopdracht aan de orgelmaker staat niet in 
relatie tot de hoogte van het tarief voor advies! 
 

 
 

 


