Priser individuel fysisk og virtuel musikundervisning 2022 i Musica Art:
Prøvelektion:
Du er velkommen til at bestille en 30 minutters prøvelektion: prisen er 225,- kr.
Ved aflysning af en prøvelektion, skal jeg have besked med min. 24 timers varsel, ellers bliver
lektionen opkrævet.
Sæsonaftale (1 år, forår 19 uger, efterår 16 uger) 30/45/60 minutter:
Pris: 225,-/405,-/450,- pr. lektion. Der kan bookes undervisning med fast tid hver uge eller
hver anden uge.
Om sæsonaftale (1 år):
Indmelder du dig med sæsonaftale (1 år), vil du modtage en undervisningsaftale med fast dag
og undervisningstidspunkt. De første 3 måneder er prøvetid, derefter er aftalen bindende for
perioden.
Betaling foregår med honoraropkrævning, der fremsendes månedligt bagud via mail. Betaling
kan foregå enten kontant, via netbank reg.nr. 0111, konto nr. 8476834784 eller via mobile
pay til Musica Art: 931991 mærket dit navn.
Afbud: Afbud meddeles helst dagen før og senest kl. 9 på dagen, ellers betales fuldt honorar.
Klippekort 30/45/60 minutter:
Pris minimum 5 klip: 250,-/450,-/500,- pr. lektion, i alt 1250,-/2250,-/2500,Pris 10 klip med 5% rabat: 250,-/450,-/500,- pr. lektion, i alt: 2375,-/4275,-/4750,-.
Om klippekort (min. 5 lektioner):
Klippekort er en mere fleksibel ordning, hvor man kan aflyse den aftalte tid med 24 timers
varsel. Som udgangspunkt må man forvente, at sæsoneleverne har booket de bedste tider.
Vælger du køb af klippekort, kan du booke minimum 5 lektioner og du betaler inden
undervisningen starter og vælger samlet betaling eller pr. gang. Ved køb af 10-turs klippekort
får du 5 % rabat. Du kan altid købe nyt klippekort og forlænge undervisningsperioden.
Betalingen for klippekort opkræves med faktura, der sendes pr. mail. Betaling kan foregå
enten via netbank reg.nr. 0111, konto nr. 8476834784 eller via mobile pay til Musica Art:
931991 mærket dit navn.
Afbud: Afbud meddeles senest 24 timer før en lektion, ved senere afbud betales fuldt honorar.
Ad hoc aftale 30/45/60 minutter:
Pris pr. lektion: 280,-/420,-/560,-. Ved booking af ad hoc aftale på 30/45/60 minutter
fremsendes faktura på mail/sms og der betales før lektionen starter.
Afbud: Afbud meddeles senest 24 timer før en lektion, ved senere afbud betales fuldt honorar.
Kontakt mig for booking af musikundervisning fysisk 1:1 eller virtuelt i
Musica Art, Strandvejen 163, 3.th., DK 2900 Hellerup.
Mobil/FaceTime/What´s App +45 23303108, Skype: musicaart9.
E-mail: musicaart@mail.dk. Virtuel undervisning foregår via Zoom møde med online link.
Du er velkommen til at følge Musica Art på Facebook og LinkedIn og se nyheder og tilbud på:

www.musicaart.dk
Med venlig hilsen cand.mag. Agneta Mei Hytten.

