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HARMONIE KATWIJK 
 
Aanmeldingsformulier 
 
 
 

 
Aanmeldingsdatum: ……………………………………. 

 
 

Achternaam   

Voornamen (voluit)   

Roepnaam   

Adres   

Postcode / Woonplaats   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Geboortedatum   

Rekeningnummer  IBAN-nr. 

Naam ouders/verzorgers   

Eigen instrument / instrument in bruikleen * 

Instrument   

Instrumentnummer   

Lesboek  Ja/ Nee * 

Orkest * 

  Kids Kleine Harmonie Aspirantenorkest Grote Orkest 

Opmerkingen 

 

 

Zie pagina 2 voor aanvullende afspraken  * Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Ingevoerd d.d.  …….. - ……… - 20..  Handtekening lid/ouders/verzorgers:  
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Algemene voorwaarden Harmonie Katwijk 
 
Lessen 
• Onze tarieven staan vermeld op de pagina tarieven. Voor lessen vanaf 21 jaar geldt een toeslag van 21% BTW. 
• Een volledig cursusjaar bestaat uit 38 lessen. 
• De lessen lopen in principe parallel aan de schoolvakanties van de basisschool. 
• Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de les komt deze te vervallen en is er alsnog lesgeld verschuldigd. 
Uitzonderingen op deze regel is langdurige ziekte: hieronder wordt een periode van tenminste zes aaneensluitende 
lesweken verstaan. 
• Indien de docent als gevolg van ziekte een les moet verzuimen, komt deze les te vervallen. Indien als gevolg van 
ziekte van de docent drie of meer lessen in een schooljaar komen te vervallen, dan heeft de leerling recht op het 
inhalen van de betreffende les/lessen of, indien dit niet mogelijk is, restitutie van een deel van het lesgeld. Deze 
restitutie wordt als volgt berekend: het aantal vervallen lessen minus 2, gedeeld door 38, maal het lesgeld. 
• Uitschrijving vindt plaats met inachtneming van een maand, datum van afmelding is leidend. Dit houdt in dat na 
de opzegging nog over het aantal lessen tijdens de opzegtermijn lesgeld verschuldigd is. De leerling heeft uiteraard 
ook recht op de lessen tijdens de opzegtermijn. 
 
Contributiebetaling (bedragen per jaar) 
Leden betalen contributie van € 200,- (leden Grote Orkest), € 160,- (leden Aspirantenorkest) en €80,- (Kleine 
Harmonie). AMV-leerlingen betalen € 20,- per maand, dit is lesgeld incl. contributie. 
De contributie wordt per kwartaal door middel van automatische incasso afgeschreven. Met het ondertekenen van 
dit document gaat U hiermee akkoord. 
Ook de overige acties, waaronder de Instrumentenverzekering en de grote club actie worden door middel van 
automatische incasso afgeschreven.  
Het verlaten van de vereniging kan per kwartaal. Halverwege het kwartaal vindt geen restitutie van het 
contributiebedrag plaats.  
 
Uniform 
Ieder lid dat van de vereniging een outfit in bruikleen krijgt wordt geacht dit op een goede manier te behandelen 
en tijdig te reinigen.  
De vereniging stelt voor leden van het Grote Orkest een overhemd, zwarte broek, jack ter beschikking tegen een 
éénmalige bijdrage van € 30,-. Het lid dient zelf aan te schaffen: zwarte kousen, zwarte schoenen.  
De vereniging stelt voor leden van het Aspirantenorkest een overhemd en stropdas beschikbaar zonder extra 
bijdrage. 
 
Spelregels bruikleen instrument 
1. Het instrument blijft eigendom van Harmonie Katwijk 
2. Het lid is voor het instrument aansprakelijk. Het instrument wordt verzekerd door Harmonie Katwijk.  

De verzekeringspremie wordt bij u in rekening gebracht. 
3. Het lid zal het instrument zorgvuldig behandelen en onderhouden op de voorgeschreven wijze.  

De koffer mag niet beplakt worden. 
4. De kosten voor onder andere mondstukken en accessoires zijn voor rekening van het lid.  
5. Wanneer voor een instrument onderhoud en/of een reparatie nodig is dient dit gemeld te worden bij de 

materiaalcommissie. Zij zullen vervolgstappen ondernemen. Wanneer een lid zelf onderhoud of reparatie laat 
verrichten door derden dan zijn de kosten voor het lid. 

6. Bij de kosten van onderhoud van het instrument zijn de eerste € 50,- voor rekening van de vereniging.  
7. Kosten voor onderhoud van € 50,- tot € 100,- zullen tussen het lid en de vereniging worden gedeeld.  
8. Kosten voor onderhoud boven €100,= zijn voor rekening van het lid (De vereniging betaald de eerste € 50,-).  
9. Kosten ontstaan door onzorgvuldig gebruik, beschadigingen en nalatigheid zijn voor rekening van het lid. 
10. Harmonie Katwijk is gerechtigd het instrument zonder opgaaf van redenen van het lid terug te nemen. 
11. Bij opzegging van het lidmaatschap dient het lid het instrument in goede staat aan het bestuurslid Materiaal of 

diens vervanger te overhandigen. Indien dan sprake is van te maken kosten dan zullen die kosten terstond 
door het lid betaald worden.  


