
INSCHRIJFFORMULIER  
BLAZERSDAG 18-02-2018 

Dit formulier invullen, printen en na ondertekening (2handtekeningen) opsturen naar: 
Muziekacademie Den Haag, Raamweg 36, 2596 HN Den Haag 
of mail een scan naar: blazersdag@muziekacademiedenhaag.nl 
www.muziekacademiedenhaag.nl | versie: 20 november 2017 

GEGEVENS VAN DE CURSIST / LEERLING 

Achternaam cursist:  

Voornaam cursist en Voorletters cursist:   

Geboortedatum:  

Straatnaam:  

Huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

E-mailadres van de deelnemer:  

E-mailadres van de betalingsplichtige:  

Telefoonnummer:  

Telefoon GSM:  

Evt. Ooievaarspas-nummer:  

Leerling MDH: Ja/Nee 

Plaats en datum: Handtekening 

 

CURSUSGEGEVENS 

INSTRUMENT: DOCENT:  

NIVEAU: Beginner – aantal jaren les:  

Gevorderd – aantal jaren les:  

Vergevorderd – aantal jaren les:  

VOORKEUR WORKSHOPS 

Naast o.a. een gezamenlijke warming-up en samenspelen in het mega blazersensemble, kun je meedoen aan  
2 verschillende workshops. De indeling van de deze workshops vindt plaats op basis van het aantal inschrijvingen,  
leeftijd en niveau. Geef de eventuele voorkeur hiernaast aan:  
1 Geen voorkeur 

2 Blazersensemble gemengd 

3 Blazersensemble eigen instrument 

4 Koperensemble 

5 Wereldmuziekensemble (gevorderden) 

6 Bandje (beginnende blazers) 

7 Big Band / Jazz / Improviseren 

8 Leer de Blues 

9 Jungle Dance 

10 Gebruik jouw instrument op een ludieke manier 

11 Hoborieten maken 

12 Coaching bestaand ensemble (stuur toelichting mee) 

Ik wil mijn partijen ontvangen per: E-mail of Post 

Meld je snel aan dan ontvang je de bladmuziek op tijd. 
 

MACHTIGING 

Muziekacademie Den Haag 

Raamweg 36 

2596 HN  Den Haag 

Machtiging t.b.v. verrekening lesgelden 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Muziekacademie Den Haag  

om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven  

wegens in rekening gebrachte lesgelden, en uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven  

overeenkomstig de opdracht van Stichting Muziekacademie Den Haag. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor  

binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Naam:  

Adres:  

Postcode:   

Woonplaats:  

Volledig IBAN bankrekeningnummer:  

Plaats en datum: Handtekening 

 

 



Regels en voorwaarden 
2017 - 2018 
 

Muziekacademie Den Haag,  
Raamweg 36, 2596 HN Den Haag 
voorwaarden 2017 – 2018 – update 29‐09‐2017 

INSCHRIJVING 

Leerlingen/cursisten kunnen zich uitsluitend inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 

Op de tarieven voor lessen, cursussen en ensembles wordt voor volwassenen (vanaf 21 jaar) 21% BTW geheven. De tarieven voor 

volwassenen in de tabel zijn inclusief BTW. 

De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste week van september. De docent neemt in de laatste week van augustus contact op 

met deze leerlingen om te informeren naar de mogelijkheden voor plaatsing. Het rooster wordt in overleg met docent en leerling 

vastgesteld. Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar bij wekelijkse lessen, ofwel "jaarcursussen" (individuele lessen, klasjes, 

groepslessen en wekelijkse ensembles) en de gehele cursus bij alle andere lesvormen / cursussen. 

Bij inschrijving na de aanvang van het cursusjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan. Het cursusjaar begint op 28 

augustus 2017 en eindigt 30 juni 2018. 

Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk per 1 februari 2018, mits dit vóór 1 januari 2018 schriftelijk is gemeld. 

Lesgeldplichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht 

heeft. Voor leerlingen van 18 tot 21 jaar moet het formulier én door henzelf én door (een van de) ouders worden ondertekend. 

Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.  

 

DE STRIPPENKAART  (=10‐lessenkaart) 

Een strippenkaart is goed voor 10 lessen van een half uur (ofwel 5 lessen van een uur, enz.). 

De strippenkaart ontvangt u via de docent. 

De strippenkaart is docentgebonden, tenzij bij aanvang een bijzondere opzet is afgesproken. 

Men mag maximaal 2 strippenkaarten per jaar kopen (voor dezelfde lessoort). 

De strippenkaart moet gebruikt worden in het seizoen van aankoop. 

Voor eventuele ongebruikte strippen aan het einde van het seizoen (30 juni) vindt GEEN restitutie plaats. 

Indien u verhinderd bent dient u de les tijdig af te zeggen. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging tot 48 uur voor de afgesproken 

tijd. Bij niet tijdige afzegging wordt de les in mindering gebracht op het aantal lessen van uw strippenkaart. 

BETALINGEN 

Het cursusgeld voor alle jaarcursussen moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus 

en de laatste week van januari. Betaling is uitsluitend mogelijk met een machtiging tot automatische afschrijving. Het verschuldigde 

bedrag wordt op de twee bovengenoemde incassomomenten van de rekening van de betaalplichtige afgeschreven. In uitzonderlijke 

gevallen kan in 4 termijnen worden betaald (stuur een verzoek naar administratie@muziekacademiedenhaag.nl). 

Voor kortere cursussen moet altijd uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus worden betaald. Indien de automatische incasso niet 

uitgevoerd kan worden buiten de schuld van de stichting Muziekacademie Den Haag om, zal de muziekacademie de betaalplichtige een 

bericht sturen met het verzoek anders te betalen. 

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de 

betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet 

worden ingehaald of gecompenseerd.  

Nieuwe inschrijvers voor een instrumentale of vocale les (jaarcursus A 1 t/m 7 en B1 en B2) betalen éénmalig €15 inschrijfkosten. 

Indien u niet via automatisch incasso betaalt wordt € 10,‐ administratiekosten (per factuur) in rekening gebracht (verrekend in de termijn). 

NB Indien u voor incasso kiest maar zelf de incasso's storneert, of dat deze mislukken omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat, zal 

alsnog € 10 administratiekosten per betaaltermijn in rekening worden gebracht. 

 

BEËINDIGING VAN DE LESSEN 

Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen, gericht aan (de directie van) de school, kunnen worden geaccepteerd. Tussentijdse uitschrijving is 

alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. De directie behoudt zich het recht voor te verzoeken om een 

inschrijvingsbewijs van de gemeente. Een verzoek tot tussentijdse uitschrijving dient schriftelijk gedaan te worden, met opgaaf van reden. 

Deze uitschrijving gaat in op de eerste van de maand, volgend op die waarin de opzegging plaats vond. U ontvangt hiervan een bevestiging. 

 

ANNULEREN VAN EEN KORTE CURSUS, WORKSHOP, MASTERCLASS of JAARCURSUS 

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering van een korte cursus of workshop worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

Tot 1 maand voor aanvang van de korte cursus: geen kosten. 

1 maand tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 50 % van het tarief 

Minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop/masterclass: 75% van het tarief. 

Met of zonder afmelding niet komen de dag zelf: 100 % van het tarief. 

Indien u zich heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 15 september 2017; na 

15 sept wordt het eerste halfjaar cursusgeld in rekening gebracht. 

LESVERZUIM / UITVAL 

Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk bericht. 

Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger aangesteld. Het streven is om de reguliere muzieklessen die om bovengenoemde 

redenen uitvallen in te halen; zou dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, zullen maximaal twee uitgevallen lessen per schooljaar 

niet worden vervangen of op andere wijze gecompenseerd. Als er bij de reguliere muzieklessen drie of méér lessen dreigen uit te vallen, 

dan wordt een vervanger aangesteld. Lessen die samenvallen met feestdagen (buiten de vakanties) worden ingehaald. Bij uitval van een of 

meerdere lessen van cursussen waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld, zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het 

volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd.  

Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden in principe niet ingehaald. 



De workshops zijn voor alle blazers, tenzij anders aangegeven. 
 

1. Geen voorkeur 
Laat je verrassen. Wij delen jou in bij twee verschillende workshops. 
 

2. Blazersensemble gemengd 
In deze workshop word je ingedeeld in een ensemble dat bestaat uit 
verschillende soorten blaasinstrumenten. Dat kunnen traditionele bezettingen 
zijn, zoals bijv. (dubbel)blaaskwintet, maar ook minder traditionele 
bezettingen/divers gemengde ensembles. 
 

3. Blazersensemble eigen instrument 
In deze workshop speel je samen met anderen die hetzelfde instrument bespelen 
als jij. Bijvoorbeeld: hobotrio, hoornkwartet of klarinetensemble etc. 
 

4. Koperensemble 
Samenspelen met andere koperblazers (voor trompet, hoorn, trombone en tuba) 
 

5. Wereldmuziek ensemble (voor gevorderden) 
In deze workshop spelen we muziek uit verre streken, zoals Klezmer uit de 
Balkan en Choro uit Brazilië. 
 

6. Bandje (voor beginnende blazers) 
Spelen in een echte band, dat kan in deze workshop! 

 
7. Big band/Jazz/Improviseren 

Heb je interesse in het spelen van jazz muziek, improviseren of het spelen in een 
big band? Geef dat dan hier aan. Afhankelijk van de aanmeldingen zal er een 
workshop zijn op dit gebied. 

 
8. Leer de blues 

Tijdens deze workshop leer je de basisbeginselen van de blues. 
 

9. Jungle Dance….voor flessen en fluiten en evt. andere blazers in C. 
De Jungle Dance is een vrolijk swingend stuk gecomponeerd door Wil Offermans. 
Hij schreef dit stuk voor beginnende t/m (ver)gevorderde blazers. 
Behalve op fluiten en evt. andere blaasinstrumenten, wordt er ook op flessen 
gespeeld en tot slot op een vogelfluitje… (Voor fluitisten en andere blazers in C) 
 

10. Gebruik je instrument eens op een ludieke manier! 
In deze workshop haal je je instrument uit elkaar en proberen we klanken te 
toveren waarvan je nog niet wist dat ze bestonden. Al improviserend maken we 
een eigen compositie met een verhaal dat rondwandelend in een cirkel verteld zal 
worden.  
 

11. Hoborieten maken 
In deze workshop leer je de basisbeginselen van het maken van hoborieten en/of 
krijg je advies over het maken van je eigen hoborieten. (Voor hoboïsten). 

 



12. Coaching bestaand ensemble/sectie uit een orkest 
Heb jij een bestaand ensemble waarvoor je graag een keer coaching zou willen 
krijgen? Of speel je in een orkest en willen jullie met een bepaalde blazerssectie 
onder begeleiding werken aan de orkestpartijen? 
Dat kan in deze workshop. Geef op het inschrijfformulier of via mail toelichting 
over je ensemble/sectie uit een orkest. Ieder ensemble-/sectie lid schrijft zich 
afzonderlijk in voor de blazersdag. 
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