
 

 
 
HOE GAAN DE LESSEN IN ZIJN WERK? 

Als vocal coach bied ik je de mogelijkheid om op een gezonde manier het beste uit je stem te halen!  
Ik werk met een speciale zangmethodiek die is geïnspireerd door diverse toonaangevende zangtechnieken 
in Europa en daarbuiten en praktische ervaringen van diverse coaches. Deze methode geeft mij de tools 
om zowel beginnende als ervaren vocalisten in alle muziekstijlen te coachen.    

Overzichtelijk en met direct resultaat in elke les!  

De stem kan heel veel, maar niet alles. Zodra jij je bewust bent van de mogelijkheden en daarnaast de onmogelijkheden van 
de stem, zal jij deze echt kunnen gaan beheersen. Ik leer je over de werking van de stem op de meest praktische manier die 
je kunt bedenken. Ik hou het eenvoudig als dat kan en ga in op details als het nodig is.  

Jij staat als vocalist centraal en bepaalt waar je mee geholpen wilt worden. Voor de les bereid je een of twee liedjes voor 
waar jij aan wil werken. Liedjes die je graag wil zingen maar waar je nog moeite hebt met bijvoorbeeld lastige hoge of lage 
noten, ademhaling, toonhoogte houden, enz. Samen gaan we deze knelpunten oplossen! 

Ik werk o.a. met Karafun en Youtube waar veel instrumentale versies van nummers te vinden zijn. Jezelf begeleiden op een 
instrument tijdens het zingen is ook mogelijk (piano aanwezig, andere muziekinstrumenten zelf meenemen). 

 
TARIEVEN     
60 minuten zanglessen    tot 21 jaar (btw vrij) Voordeel  Vanaf 21 jaar  

inclusief 21% btw  

Losse privézangles     : € 45,00 per les    € 54,45 per les 
Voordeelkaart 5 lessen    : € 42,50 per les  €   12,50  € 51,43 per les 
Voordeelkaart 10 lessen   : € 40,00 per les  €   50,00   € 48,40 per les 
Voordeelkaart 15 lessen   : € 37,50 per les  € 112,50  € 45,38 per les  
 

HOE VAKER, HOE VOORDELIGER!  
De voordeelkaart is ontstaan om mijn aanbod aantrekkelijker te maken voor mensen die vaker zangcoaching willen krijgen. 
Je koopt een aantal lessen tegelijk in wat je recht geeft op korting.  
 
Voor de betaling van de voordeelkaarten zijn er twee opties, je kunt:  
A. de lessen per keer via factuur betalen tegen het tarief dat geldt voor de overeengekomen voordeelkaart.  

Je hoeft dus niet vooruit te betalen.  
B. de voordeelkaart in één keer via factuur betalen na de eerste les van de voordeelkaart.  

Het in één keer betalen van je voordeelkaart levert nóg meer korting op! 
 
5 lessen   extra €    7,50 korting 
10 lessen extra € 10,00 korting 
15 lessen extra € 12,50 korting 

 
GOED OM TE WETEN  
➢ Een voordeelkaart kan je flexibel gebruiken, dus gewoon een les boeken wanneer jij er behoefte aan en tijd voor hebt! 

➢ De geldigheid van de voordeelkaarten is 1,5 jaar vanaf de aankoopdatum. 

➢ In geval van optie A. zal er een contract getekend worden waarin wordt overeengekomen dat de volledige voordeelkaart 
binnen de looptijd van anderhalf jaar vanaf de aankoopdatum moet worden verbruikt. (Let op! Als de lessen niet in deze 
anderhalf jaar worden verbruikt, zullen de resterende lessen vervallen. Deze niet afgenomen lessen worden dan wel 
achteraf aan je gefactureerd). 

➢ De voordeelkaart is persoonsgebonden. 

VERHINDERD?   
Je kunt de les tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren of verzetten. Als je de les binnen 24 uur voor aanvang annuleert 
of verzet worden de kosten voor 50% in rekening gebracht. Annuleren of verzetten kun je doen door te bellen, appen of 
mailen, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op om een andere afspraak te maken.  
 
NOG VRAGEN? Stel ze gerust via mail: mbamberg@kpnplanet.nl of bel/app naar: 06-41824680   


