
 

 
 
 

 
AANMELDFORMULIER LIDMAATSCHAP EN MUZIEKLES MUZIEKVERENIGING G.A. HEINZE 
 
 
Ingangsdatum Lidmaatschap: _________________________________________________________ 

Naam leerling: _________________________________________________________Geslacht: M/V 

Geboortedatum leerling: ____________________________(dd/mm/jjjj) 

Naam ouder/verzorger: _______________________________________________________________ 

Adres (ouder/verzorger):______________________________________________________________ 

Email (ouder/verzorger): ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer (ouder/verzorger): ____________________________________________________ 

Adres leerling (indien afwijkend van ouder/verzorger): ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Instrument: _______________________________ 

Merk: ____________________________________ Type: ________________________ 

Serienummer: ______________________________ 

o eigen instrument   o instrument G.A. Heinze  o huurinstrument derden/extern 

 

Kosten en betaling  

Het lesgeld bedraagt €12,50 per les (peildatum 1 oktober 2017) voor leerlingen onder 18 jaar. Dit 

bedrag is inclusief bruikleen van het instrument (indien beschikbaar). Als er geen instrument 

beschikbaar is, kan dit in overleg worden gehuurd van een externe partij. De les duurt 20 minuten. 

Per jaar worden er 35 lessen gegeven. 

Naast het lesgeld zal er een contributie van €10,- per maand gevraagd worden. Hiermee wordt u, uw 

zoon/dochter officieel lid van G.A. Heinze. Alles bij elkaar komt dit neer op een totaal bedrag van 

€557,50 per jaar. Dit bedrag kan tevens in termijnen worden betaald.  

Het lesgeld en de contributie dienen vooruit te worden betaald door middel van overschrijving op 

bankrekeningnummer NL53RABO0343178LL7 ten name van Muziekvereniging G.A. Heinze, onder 

vermelding van de naam van de leerling en de periode waarover de betaling betrekking heeft. Bij het 

eerste lesgeld dient u rekening te houden met de kosten van het lesboek. Dit boek wordt uw 

eigendom. 



Muziekvereniging G.A. Heinze betaald een deel van de opleidingskosten, hiermee vragen wij de 

leerling om de intentie te hebben het orkest op termijn te komen versterken. Mocht de leerling niet 

de intentie hebben het orkest te komen versterken in de toekomst, kunnen wij helaas geen subsidie 

bieden en zal u verzocht worden de muzieklessen via de Gooische Muziekschool te organiseren.  

NB! Door middel van dit aanmeldformulier wordt er een les jaar voor de duur van 1 jaar vastgelegd, 

tussentijds opzeggen is niet mogelijk.  

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden voor de kosten en 

betaling van het lesgeld en de contributie zoals hierboven beschreven. 

 
Datum en plaats: _________________________________________________ 
 
 
 
Naam ondergetekende: ____________________________________________ 
(ouder/verzorger in geval van minderjarige) 

 
 
Handtekening   
(ouder/verzorger in geval van minderjarige)        
 
 
 
___________________________________   
 
Ingevulde formulieren kunnen op de volgende manier worden ingeleverd: 
 

- Bij Dhr. D. R. Baarslag: Nienhuis Ruyskade 68, 1399HJ Muiderberg 
- Inscannen en mailen naar: leerlingen@gaheinze.nl 

 
 
 
 
In te vullen door bestuur G.A. Heinze: 
 
 
Akkoord bevonden en bevestigd door: _____________________________________________ 
(naam bestuurslid) 

 

Overige opmerkingen aanmelding: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

  
 
Aanmelding bevestigd per: telefoon/mail/sms/app/brief   op: (dd/mm/jjjj)___________ 


