Inschrijven voor muziekles in Opmeer voor een gereduceerd tarief

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………………..
Naam ouder/verzorger: …………………………………………………………………………………...
Straat en huisnummer:……………………………………………………………………………………..
Postcode:…………………………………………………………………………………………………………...
Plaats:………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………….
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………...

Ja, ik kom graag in aanmerking voor twee jaar lang kennismaking met
wekelijks muziekles voor het gereduceerd tarief.
(€ 125/jr. bij inschrijving)
Ja, ik kom graag in aanmerking voor twee jaar lang kennismaking voor
wekelijks 20 minuten duoles voor het gereduceerd tarief.
(€ 62,5/jr. bij inschrijving, uitsluitend in overleg met de muziekdocent)
Ik wil de muzieklessen gaan volgen bij onderstaande docent:

…………………………………………………………………………………………………………………..
Ik verklaar naar waarheid:
☐ Dat mijn kind in de gemeente Opmeer woont
☐ Dat mijn kind op datum van ondertekening jonger is dan 15 jaar
☐ Dat mijn kind nog niet eerder muziekles heeft gehad (buiten schooltijd)
Ondertekening:
Datum ………………………………………………
Naam docent…………………………………….

Naam ouder…………………………………

Handtekening

Handtekening

………………………………………………………

………………………………………………………

Inschrijfformulier kortingsregeling Stichting Muziek Opmeer

Voorwaarden deelname kortingsregeling Stichting Muziek Opmeer:
1. Uw kind heeft nog niet eerder muziekles buiten schooltijd genoten, op welke manier
dan ook.
2. Uw kind is woonachtig in de gemeente Opmeer.
3. De muziekdocenten die bij Stichting Muziek Opmeer zijn aangesloten, zijn allen
bevoegd en bekwaam.
4. U kunt enkel kiezen uit muziekdocenten die bij Stichting Muziek Opmeer zijn
aangesloten.
5. Bij aanvang van de muziekles is uw kind jonger dan 15 jaar.
6. Lessen starten na ontvangst van het inschrijfformulier op de eerste dag van de maand.
7. De korting voor het tweede jaar geldt alleen als het direct gevolgd wordt op het eerste
jaar.
8. In de kortingsregeling heeft uw kind recht op minimaal 36 lessen per jaar, van
minimaal 20 minuten per les of minimaal 40 minuten in een duo les.
9. De muziekdocent brengt €125 per jaar in rekening bij de ouder. Het resterende bedrag
wordt door de muziekdocent verrekend met Stichting Muziek Opmeer.
10. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter administratie en algemene
communicatie middels nieuwsbrief.
11. In overleg met de muziekdocent zijn duolessen van 20 minuten mogelijk. Uw kind
kan dan voor de helft van het tarief 2 jaar lang samen met een ander kind muziekles
volgen.

Inschrijfformulier kortingsregeling Stichting Muziek Opmeer

