!

Kortingen
(alleen voor jaarcursussen)

Inschrijfformulier
2019-2020

Aankruisen wat van toepassing is en kopie
jaaropgave 2018 meesturen.

Start van de lessen in week 35vanaf

Leerlingen tot 21 jaar
inkomen minder dan 20.000
☐ 25 % procent korting
inkomen tussen 20.000 en 30.000 euro
☐ 15 % korting
uitwonende studenten
☐ 15 % korting

26 augustus 2019
!

Gegevens cursist

Leerlingen vanaf 21 jaar

(per cursus 1 formulier gebruiken)

inkomen minder dan 20.000
☐ 25 % procent korting
inkomen tussen 20.000 en 30.000 euro
☐ 15 % korting
uitwonende studenten
☐ 15 % korting

Voornaam: __________________m/v
Achternaam: ____________________
Adres: _________________________

Verder goede kortingsmogelijkheden voor kinderen
tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen via
meedoenzaanstad.nl (volledige vergoeding van de
cursus). Dit dient u zelf aan te vragen. U kunt ons
bellen of mailen om hierbij te helpen.

Postcode: _______________________
Woonplaats: _____________________
Geboortedatum: ___________________
Telefoon: ________________________

!

Instrument

Mobiel: _________________________

☐ Trompet/cornet/flugelhorn

E-Mail: _________________________
!

☐ Hoorn

Wie betaalt de cursus

☐ Trombone & laag koper

Naam ondergetekende: _____________

Docenten:
Trompet / flugelhorn / cornet – Gerard Kleijn
Hoorn – Ingrid Deen
Trombone – Matthias Konrad

Voorletters: ______________________
Adres: ___________________________
Postcode/woonplaats: _______________

!

Instrumenthuur

Telefoon: _________________________

☐ Ik wil een instrument huren via het

!

E-Mail: __________________________

instrumentenfonds van Fluxus
(alleen leslocatie Zaandam)
!

www.kopercollectief.nl - info@kopercollectief.nl - 06 22421965

Lesvormen - Jonger dan 21 jaar

Betaalwijze

☐ 20 minuten individueel les

U ontvangt een factuur van uw docent. Betaling
binnen twee weken na ontvangst van de factuur.

40 minuten duoles / 60 minuten trioles
38 lesweken – € 285 per half jaar/ 570 per jaar

-

Jaarcursussen kunnen in 1 termijn
(september) of 2 termijnen betaald
worden, (september en februari).

-

Workshops, strippenkaarten, korte
cursussen en ensembles worden in 1
termijn afgeschreven

☐ 25 minuten individueel les
50 minuten duo les
38 lesweken - € 356 per half jaar/ € 712 per jaar

☐ 30 minuten individueel les
38 lesweken – € 427,50 per half jaar/€ 855 per jaar
38 lesweken – € 427,50 per half jaar/€ 855 per jaar
!

☐ Kennismakingscursus voor kinderen tot 16

Ondertekening

jaar

(aldus naar waarheid ingevuld)

8 lessen van 20 min – € 100

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de
aan deze inschrijving verbonden Algemene
Voorwaarden van Kopercollectief.nl.
(te downloaden via www.kopercollectief.nl).
Voor kinderen tot 18 jaar is de handtekening van de
ouder of voogd vereist.

☐ 10 strippenkaart – 30 minuten les – € 225
!

Lesvormen - vanaf 21 jaar
(deze lesprijzen zijn inclusief 21 % btw)

☐ 20 minuten les

Datum: ________________________________

38 lesweken – € 345 per half jaar / € 690 per jaar

Plaats: _________________________________

☐ 25 minuten les
Handtekening: __________________________

38 lesweken – € 431,50 per half jaar/ € 863 per jaar

☐ 30 minuten les
38 lesweken – € 517,50 per half jaar/ € 1035 p/jaar
!

☐ 10 strippenkaart
30 minuten les - € 272
!

Inschrijven is het hele jaar mogelijk.
U kunt dit inschrijfformulier
- mailen naar info@kopercollectief.nl
- Inleveren bij de desbetreffende docent
- opsturen naar:
!

Kopercollectief t.a.v. Gerard Kleijn
Aldendriel 20-3
1083 BM Amsterdam
!

www.kopercollectief.nl - info@kopercollectief.nl - 06 22421965

