Inschrijfformulier MOC
Graag zo volledig mogelijk invullen,
scannen en via mail of per post sturen naar:
moc@caeciliabest.nl of opsturen naar
Harmonie St.Caecilia, Vuurdoornstraat 16, 5682 CP Best

Tarieven seizoen 2020—2021
Tot 18 jaar (gesubsidieerd tarief)
Lessen

Per maand

— V1. 1 augustus 2020

Aantal

(10 maanden)

Blazers / slagwerk workshop *

€ 27,50
(1 keer)

6 lessen van 30 minuten inclusief
instrument en lesmateriaal

Individuele les

€ 42,00

36 lessen van 20 minuten

Voornaam / Achternaam

……………………………………………………………...

Adres

……………………………………………………………...

Individuele les

€ 52,50

36 lessen van 25 minuten

Postcode / woonplaats

..………….…/……………………………………………...

Individuele les

€ 63,00

36 lessen van 30 minuten

Telefoon / mobiel

..……………………/………………………………………

Slagwerkgroep opleiding

€ 42,00

36 lessen van 40 minuten

E-mail

……………………………………………………………...

18 tot 21 jaar

Geboortedatum

……………………………………………………………...

Lessen

Per maand

Aantal

Instrument

……………………………………………………………..

(10 maanden)

Wenst u een instrument in bruikleen te nemen O Ja O Nee

Blazers / slagwerk workshop *

€ 27,50
(1 keer)

6 lessen van 30 minuten inclusief
instrument en lesmateriaal

O Blazers / slagwerkworkshop

Individuele les

€ 50,00

36 lessen van 20 minuten

Individuele les

€ 62,50

36 lessen van 25 minuten

Individuele les

€ 75,00

36 lessen van 30 minuten

O Slagwerkgroep opleiding

O Blazersklas volwassenen
O Individuele les van wekelijks: O 20 minuten O 25 minuten O 30 minuten
Tweewekelijks (Alleen voor volwassenen): O 20 minuten O 30 minuten
O Proefles O Anders: ………………………………………………………………
Opmerking………………………………………………………………………….
Machtiging lesgelden en lidmaatschap

Vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW)
Lessen

Per maand

Aantal

(10 maanden)

Blazersklas / slagwerkklas € 41,00 (1e jaar) 36 lessen van 60 minuten
volwassenen *
€ 22,00 (vanaf
2e jaar)

Ondergetekende gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden (zie bijlage) en machtigt
Harmonie St. Caecilia om de periodieke lesgeldbedragen (september t/m juni) en contributie tot wederopzegging van zijn/haar rekening af te laten schrijven. Ik geef voorts toe-

Individueel of groepsles*

€ 33,00

18 lessen van 20 minuten of
groepsles

stemming om alle bovenstaande persoonsgegevens te verwerken en heb
de Privacyverklaring (https://caeciliabest.nl/privacy) gelezen.

Individueel of groepsles*

€ 49,50

18 lessen van 30 minuten of
groepsles

Individuele les

€ 66,00

36 lessen van 20 minuten

Individuele les

€ 82,50

36 lessen van 25 minuten

Individuele les

€ 99,00

36 lessen van 30 minuten

Naam rekeninghouder
Rekeningnummer
Datum

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Er gelden aparte tarieven voor examens (A,B,C,D)
* bij voldoende aanmeldingen

www.caeciliabest.nl

- moc@caeciliabest.nl

Algemene voorwaarden
1. Inschrijving vindt plaats door aanmelding via het toesturen van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan: Harmonie St.Caecilia, Vuurdoornstraat 16, 5682 CP Best. U mag het ingevulde formulier ook scannen en via email sturen naar moc@caeciliabest.nl. Leerlingen tot 18 jaar moeten worden ingeschreven door hun ouders of verzorgers. Door inschrijving verklaart men zich akkoord met
deze algemene voorwaarden. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen zo spoedig mogelijk
schriftelijk te worden doorgegeven aan de docent en de harmonie.
2. Bij inschrijving is men automatisch lid van de harmonie waarvoor enerzijds contributiegelden
gelden (zie website harmonie) en anderzijds 10% korting op het jaarlesgeld (tot 21jr) worden gegeven. Deze zijn al in mindering gebracht op de getoonde lesgelden op dit inschrijfformulier.
3. Leslocatie, dag en tijdstip vinden plaats in onderling overleg. Na plaatsing is een leerling ingeschreven. Indien de leerling niet geplaatst kan worden, brengen wij geen kosten in rekening.
4. Het lesjaar bevat 36 lesweken en loopt zoveel mogelijk parallel met het schooljaar van het basisonderwijs.
5. Examens en theorie lessen worden gevolgd naast de reguliere praktijklessen. Tarieven hiervoor
zijn te vinden op de website (caeciliabest.nl)
6. Bij deelname aan workshops is geen contributie verbonden.
7. De lesovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd (tenzij anders aangegeven) maar kan maandelijks beëindigd worden. Wel moet dit minimaal 32 dagen voor beëindiging schriftelijk / per mail worden ingediend en door Harmonie St. Caecilia zijn bevestigd.
8. Betalingen van de lesgelden worden in 5 termijnen d.m.v. automatische incasso verrekend. Dit
gebeurt in de maanden, september t/m juni. Een nieuwe leerling kan in overleg een opleiding starten
en hoeft niet te wachten tot een volgend schooljaar. De eerste maand verrekenen wij naar rato.
9. De leermiddelen zijn voor rekening van de cursist. Ga niet over tot aanschaf vóór dat overleg
heeft plaatsgevonden met de docent.
10. Het is mogelijk om een proefles te volgen. Deze duurt 30 minuten en kost € 10,00 voor kinderen
t/m 21 jaar en € 12,10 vanaf 21 jaar. Indien men besluit tot inschrijving is deze proefles gratis.
11. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen kan de docent de betreffende leerling het recht
om de les te ontvangen ontzeggen.
12. Afmelding van de les door cursist gebeurt d.m.v. een SMS aan de docent.
13. Gemiste lessen door de cursist worden niet ingehaald. Restitutie van deze lesgelden is niet mogelijk. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden.
14. Gemiste lessen door toedoen van de docent kunnen, in overleg, worden ingehaald of er wordt
zo snel mogelijk voor een vervanger gezorgd.
15. Harmonie St. Caecilia noch 040muziek dragen geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal
of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen, of tijdens het komen
naar en gaan van de lessen.
16. Je e-mailadres gebruiken wij voor informatieve berichten. Wij zullen deze niet doorgeven aan
derden.
17. Foto- en videomateriaal kan gebruikt worden voor harmonie en/of 040muziek doeleinden. Indien
u hier bezwaar tegen heeft kunt u dat bij ons schriftelijk kenbaar maken.

www.caeciliabest.nl - moc@caeciliabest.nl

Inschrijfformulier
Muzieklessen & lidmaatschap
Muziekschool
Muziek Opleiding harmonie st. Caecilia
2020-2021

www.040muziek.nl

- info@040muziek

