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1. Inschrijven voor muziekles via harmonie Kunst en Vriendschap kan alleen via de opleidingscommissie van de vereniging. 

Hiervoor dient een inschrijfformulier te worden ingevuld. 

 Contactpersoon hiervoor is  Lianne van Leijden.    

2. Muziekles via de harmonie kan alleen in combinatie met een lidmaatschap. Hiervoor wordt een gereduceerd tarief 

berekend. Het door de gemeente verstrekte subsidie  wordt door de vereniging verrekend met het lesgeld. 

3. Het lesgeld inclusief de contributie voor de vereniging wordt in twee keer via automatische incasso geïnd (eind 

september en eind januari)  Hiervoor dient een machtiging te worden afgegeven. 

4. Gemeentelijke subsidie wordt verstrekt voor leerlingen t/m 17 jaar. 

 Leerlingen  t/m 20  jaar zijn vrij van belastingplicht, leerlingen ouder dan 20 jaar zijn belastingplichtig. 

5. Inschrijven doet men voor een lesjaar, dit betreft in beginsel 37 lesweken. 

 De lesduur wordt gekozen in overleg met de docent en de contactpersoon van de vereniging en bedraagt 20 of 30 

minuten per week.  

6. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken. Teveel betaald lesgeld zal (verrekend met subsidiegeld) worden gerestitueerd. 

7. Door de leerling verzuimde lessen worden niet gerestitueerd. In bijzondere gevallen kan hier van af worden geweken. Dit 

ter beoordeling en in overleg met de vereniging. Hierbij dient altijd de opzegtermijn in acht te worden genomen.  

8. De leerling en/of ouder/verzorger meldt zelf zijn afwezigheid bij de docent.  

9. De lessen worden in een volgend lesjaar automatisch voortgezet, tenzij de leerling en/of ouder/verzorger uiterlijk vóór 1 

juli opzegt. 

10. Leerlingen van Kunst en Vriendschap krijgen les van de docenten van MDM Vught. De algemene voorwaarden van MDM 

Vught maken dan ook deel uit van deze voorwaarden. Afwezigheid van de docent zal de docent zelf z.s.m. met de leerling 

communiceren. Docenten kunnen maximaal 2 lessen afzeggen (bv door ziekte) zonder restitutie- of inhaalverplichting. 

11. In de muziekles is begrepen het volgen van theorielessen voor het behalen van diploma A, B, C en het doen van 

bijbehorende examens. De kosten hiervoor worden per niveau en eenmalig betaald door de vereniging, de kosten voor 

een herexamen komen voor rekening van de leerling. Voor theorieles met bijbehorend examen nivo D geldt een 

afwijkende regeling. Dit dient in overleg met opleidingscommissie en/of penningmeester te worden bekeken. 

12. De docent bepaalt in overleg met de leerling en/of zijn/haar ouders of en wanneer een leerling theorieles zal volgen, 

aanmelding geschiedt door de coördinator opleidingscommissie. 

13. Wanneer een leerling wordt aangemeld voor theorieles wordt hij/zij geacht alle lessen te volgen en af te sluiten met een 

theorie-examen, mogelijkerwijs direct gevolgd door het praktijk examen. Bij tussentijdse opzegging van de theorielessen 

komen alle gemaakte kosten volledig voor rekening van de leerling.  

14. De theorielessen worden in principe gegeven in Vught op een nader aan te duiden locatie. Het theorie- en/of 

praktijkexamen  wordt  afgenomen door een erkende en gecertificeerde organisatie 

15. Aanmelden voor het praktijkexamen kan op elk moment en geschiedt door en in overleg met de coördinator 

opleidingscommissie.  

16. Indien de docent, al dan niet in overleg met de leerling/ouders, aanwezig is bij het praktijkexamen, kunnen 

lestijdvergoedingen en/of reiskosten in rekening worden gebracht bij de vereniging. 

 
 
Voor vragen met betrekking tot muzieklessen kun je terecht bij onderstaande personen: 

 

-  Opleidingscommissie : contactpersoon Lianne van Leijden  Email: opleiding@harmonievught.nl  

Telefoon :  06-37343554      

- opleidingscommissie : Mary van de Ven (06-44466366) Email: vandevenmary@gmail.com    

- Secretariaat : Herman Franc    Email : secretaris@harmonievught.nl 

- Penningmeester : Hans van den Heuvel     Email : penningmeester@harmonievught.nl 
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