Inschrijfformulier lidmaatschap/muziekles
Datum: _____________________
Naam: ______________________
Adres: ______________________
Postcode: __________________ Plaats: ___________________
Geboortedatum: _____________ Telefoon: _________________
E-mail: _____________________
Handtekening ouder: ___________________________________
De leerling geeft zich op voor:
0

AMV: Blokfluit

0

Instrumentleen: Klarinet – Saxofoon – Dwarsfluit – Koper

0

Muziekles:

0 Slagwerk
0 Dwarsfluit

Jenny Clauws - ENZK
Jenny Clauws - ENZK

Er is een beperkte mogelijkheid om ook andere beginners (niet HaFaBra)
muzieklessen te volgen, graag vooraf informeren over de mogelijkheden.
Leerlingen die lessen volgen via ENZK of een instrument huren, worden geacht mee
te spelen met het jeugdorkest.
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Tarieven lessen ENZK
Hieronder volgt een overzicht van de tarieven voor de muzieklessen bij Muziekvereniging
ENZK. Dit geldt voor leerlingen met een leeftijd tot 21 jaar. Het betreft het lesgeld per jaar.
De tarieven zijn gebaseerd op ca. 40 lessen per seizoen ( september tot juli). De docenten
geven hun eigen invulling aan de muzieklessen.
De lestijden zijn afhankelijk van het aantal leerlingen en worden in overleg met de docenten
afgestemd. De ENZK lessen zijn voornamelijk op maandag.
- AMV blokfluit 1e en 2e jaar inclusief contributie, blokfluit en lesmethode
Lesduur; lessen met 4 kinderen 30 minuten, met 3 of minder 20 minuten.

gratis

- Slagwerklessen inclusief contributie, leen trommel, stokken en lesmethode
Lesduur; 20 minuten (individueel)
€ 75/halfjaar
- Dwarsfluitlessen ( alle leerjaren) inclusief contributie en lesmethode
Lesduur; 30 minuten ( individueel)
€ 150/halfjaar
- Voor niet Hafabra muzieklessen worden de tarieven op uurbasis doorberekend.
Lesduur 25 minuten
€235/halfjaar
Instrumentlessen koper, klarinet en saxofoon worden gegeven door leraren aangesloten
bij Toonbeeld en hiervoor gelden de cursusgeldregeling en voorwaarden van Toonbeeld,
te vinden op http://www.terneuzen.nl/toonbeeld/Informatie. Deze tarieven zijn dus
exclusief de contributie.
- Koper-, klarinet- en saxofoonlessen via Toonbeeld ( tot 21 jaar);
1e leerjaar, lesduur 20 minuten ( individueel)
tarief Toonbeeld (*)
(*) Bijdrage €100,00 door ENZK aan het einde van het seizoen.

- Contributie ( t/m 21 jaar);
Zonder huur instrument
Met huur instrument

€ 40,00
€ 60,00
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Algemene voorwaarden muzieklessen
Inschrijving/ uitschrijving:
- Aanmelding vindt schriftelijk plaats d.m.v een aanmeldingsformulier.
Aanmeldingsformulieren zijn op te vragen via het contactformulier op de website of via
enzk@zeelandnet.nl.
- Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. ( Dit geldt overigens niet voor de
leerlingen die via Toonbeeld les krijgen. Zij dienen zich elk jaar opnieuw aan te melden.
Om in aanmerking te komen voor de Toonbeeld Hafabra korting: aanmelden via de
vereniging.)
- Het opzeggen van de lesovereenkomst dient naast het inlichten van de docent, schriftelijk
of via e-mail te gebeuren aan de secretaris van de muziekvereniging.
Betaling:
- De betaling geschiedt vooraf. Er wordt tweemaal per jaar een factuur gestuurd.
Cursusduur:
- Er worden ca. 40 lessen per seizoen gegeven. In de weken dat het basisonderwijs vakantie
heeft wordt er geen les gegeven.
- De lesdag en -tijd worden in onderling overleg met de docent aan het begin van het
seizoen vastgesteld.
Afwezigheid:
- Bij afwezigheid van de leerling blijft het lesgeld verschuldigd.
- Bij afwezigheid van de docent zullen in onderling overleg vervangende lessen afgesproken
worden, eventueel door een vervangende docent.
- Afmelding van de les gebeurt bij de docent. Bij verhindering van een les dient de docent zo
snel mogelijk te worden ingelicht.
Huur instrument:
- De vereniging leent alleen instrumenten uit die in een harmoniebezetting horen.
- Een leerling kan een instrument lenen op voorwaarde dat de leerling meedoet met het
jeugdorkest.
Verzekering eigen instrument:
- Een eigen instrument kan verzekerd worden via de muziekvereniging. Aanschafprijs en
serienummer van het instrument dienen te worden doorgegeven aan de penningmeester.
Publicatie van foto’s:
- Regelmatig worden er foto’s van allerlei activiteiten van de muziekvereniging op de
website geplaatst. Wij gaan er zonder tegenbericht vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen
het plaatsen van foto’s op de website. Mocht er wel bezwaar zijn kunt u dit laten weten bij
de secretaris van de muziekvereniging.
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