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Beste allemaal, 
 
Vanaf januari gaan de lesgelden stijgen. Er is tevens 
een manier gezocht om de dekkingsgraad van de 
cursus te verbeteren en tegelijkertijd te voorkomen 
dat de prijsstijging te groot zal worden. Vrijheid en 
zelfbeschikking is tot op bepaalde hoogte behouden. 
Nieuw is bijvoorbeeld, dat er een ‘om-de-week’-
abonnement plus halfjaarabonnement wordt 
ingevoerd, waarbij je net als bij een jaarabonnement 
recht hebt op inhaallessen. De strippenkaart zal 
vervallen. Daarvoor komt een kwartaalabonnement 
in de plaats. Verder worden de stookkosten uit het 
kleipakket  bijgesteld, omdat de electriciteit-
vastrechttarieven flink gestegen zijn. 
 
Mocht je in 2019 al voor een jaar- kwartaal- of 
halfjaar-abonnement willen kiezen, worden de lessen 
tot eind december verrrekend met het huidige tarief 
(€15,- p/les). Nieuw aan te kopen strippenkaarten 
zijn geldig tot 22 december 2019. Lukt het niet om 
deze op tijd op te maken, kun je er voor kiezen om 
losse lessen te nemen, met het huidige tarief van 
€15,- p/les. 
. 

 
TIP. Lid worden van de ledenpagina op Loods 0 is gratis. 
Daar vind je prive-foto-albums, specifieke cursus-
berichten, blog, een chat-functie, een mogelijkheid om je 
eigen gegevens aan te passen, filmpjes, lesbrieven enz. 
 
Ga naar https://www.loods0.nl/ en meld je aan als 
nieuwe gebruiker met je email-adres. Voer nu zelf een 
wachtwoord in en wacht op de bevestiging. 
Daarna kun je zelf inloggen. (en nee,die vraag zal 
komen, maar je hoeft geen app te installeren). 

	
TARIEVEN	VANAF	1	JANUARI	2020,	inclusief	21%	BTW.	 	

 
• Jaarabonnement = 36 lessen excl. vakantiedagen, € 504,- = € 14.- per les van 2.5 uur. Eventueel 

in drie termijnen te betalen. Recht op zes inhaallessen, op te nemen binnen de abonnementsduur. 
Ingang: elk moment.  

• “Om-de-week-abonnement = totaal 18 lessen. € 306,-= jaarabonnement waarbij je het hele 
seizoen (van 36 weken) om de week kunt komen  = € 17,-per les. Eventueel in twee termijnen te 
betalen. Inhalen in overleg (oneven weken wisselen af met groepen van de even weken), 4 
inhaallessen. Ingang: elk moment.  

• Half jaar-abonnement = totaal 18 doorlopende lessen. € 306,-, Eventueel in twee termijnen te 
betalen. Vier inhaallessen. Ingang: elk moment.  

• Kwartaal-abonnement: 9 lessen, € 153,- =  € 17,- per les. Twee inhaallessen. Ingang: elk moment.  
• Losse lessen € 20,- in te plannen in overleg. 
• Kleipakketten: vanaf € 35,- per 10 kg inclusief stoken en glazuren. 

 
Lastige keuze? 

Een jaarabonnement is natuurlijk in verhouding het voordeligste (€ 14.- per les). En er zijn bovendien 
ruime inhaalmomenten mogelijk mocht je door omstandigheden of vakantieplannen niet kunnen 
komen. Maar voor iedereen die zich niet kan of wil vastleggen voor een jaar, is het mogelijk om je voor 
een half jaar of een jaar ‘om de week’ in te schrijven. En zelfs maar voor een kwartaal. Bovendien kun 
je in alle constructies ook gerust lessen inhalen (ook op andere lesdagen), dus je betaalde les is niet 
verloren als je een keer niet kunt komen. Twijfel je of wil je meer info? Overleg gerust! Groetjes 
Yvette, september 2019. 
 
TIP Ben je al toegevoegd bij de groepsapp? Ik gebruik deze whatsapp-groep om snel info te sturen, foto-albums 
te delen, roosters door te sturen, of om in noodsituaties lessen te annuleren. Geen dagelijkse bliepjes! 

VAKANTIEROOSTER 
 
Herfstvakantie  14 okt t/m 20 okt 2019 
Sinterklaasavond  5 dec 2019 
Kerstvakantie  23 dec 2019 t/m 5 jan 2020 
Carnavalsvakantie 24 febr t/m 1 maart 2020 
Meivakantie  20 april t/m 3 mei 2020 
Bevrijdingsdag               5 mei 2020 
Hemelvaart  21 mei 2020 
Bronk Oost-Maarland    6 en 7 juli 2020 
Zomervakantie              uiterlijk 11 juli 2020 


