Geldig vanaf 1 januari 2017

Accordeonlessen bij Forzando

1. De accordeonlessen zijn alleen mogelijk in combinatie met het lidmaatschap
van Forzando.
2. De contributie bedraagt € 20,00 per maand.
3. In principe zijn de lessen gericht op het kunnen meespelen in een orkest.
4. In de genoemde tarieven per maand (gedurende 12 maanden) is het bedrag
van het lesgeld gereduceerd verwerkt i.v.m. de schoolvakanties wanneer geen
les gegeven kan worden omdat het leslokaal dan gesloten is.
5. Lessen die tijdig zijn afgezegd (24 uur van te voren aan de docente) kunnen
worden ingehaald, mits daarvoor ruimte is in het lesschema van de docente.
6. Lessen die te laat (minder dan 24 uur van te voren aan de docente) zijn
afgezegd kunnen niet worden ingehaald.
De tarieven van de lessen zijn berekend over een heel jaar en worden alleen aangeboden
in lesblokken van zes maanden.
Deze lesblokken (6 maanden) zijn van december t/m mei en van juni t/m november i.v.m.
Vakanties.
Het opzeggen van lessen is alleen mogelijk voor aanvang van een nieuw lesblok.
De contributie is de eerste maand gratis ter kennismaking en kan daarna wel per maand
worden opgezegd.

De lesmogelijkheden zijn:
1) Lestarief 1: € 40,00 per maand
De leerling krijgt per jaar 40 individuele lessen à 20 minuten per week. (20 per 6
maanden)
2) Lestarief 2: € 60,00 per maand
De leerling krijgt per jaar 40 individuele lessen à 30 minuten per week. (20 per 6
maanden)
2a) Lestarief 2a €54 per maand
Beginners die starten met 30 minuten les per week komen in aanmerking voor 10%
reductie.
3) Lestarief 3: € 80,00 per maand
De leerling krijgt per jaar 40 individuele lessen à 40 minuten per week. (20 per 6
maanden)
Voor gevorderden bestaat er een mogelijkheid om individuele lessen af te nemen om de
week
4) Lestarief 4: € 20,00 per maand
De leerling krijgt per jaar 20 individuele lessen à 20 minuten per week. (10 per 6
maanden)
5) Lestarief 5: € 30,00 per maand
De leerling krijgt per jaar 20 individuele lessen à 30 minuten per week. (10 per 6
maanden)
6) Lestarief 3: € 40,00 per maand
De leerling krijgt per jaar 20 individuele lessen à 40 minuten per week. (10 per 6
maanden)
Voor leden die af en toe behoefte hebben aan les bestaat de mogelijkheid een losse les
af te nemen tegen het geldende uurtarief van € 36,00 (60 minuten) of een gedeelte
daarvan. Deze lessen gaan in overleg met de docente en uitsluitend als hiervoor ruimte
is in het lesschema.
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Inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de
Amsterdamse Accordeonvereniging Forzando
S.v.p. invullen in blokletters en de van de toepassing zijnde rondjes aanvinken of
doorhalen wat niet van toepassing is.
Dit formulier inleveren bij een van de bestuursleden op de dinsdagavond, de
docente of sturen naar A.A.V. Forzando, Postbus 3, 1483 ZG De Rijp
Voor personen jonger dan 16 jaar dient altijd een ouder mede te ondertekenen.
O Ik neem plaats in het A-/B-/tutti orkest van Forzando.
O Ik volg geen lessen
O Ik volg wel lessen namelijk 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 (omcirkel)
O Ik ben (nog) niet in het bezit van een accordeon en huur deze voor een periode van
max. 12 maanden voor € 15,00 per maand vanaf overdracht accordeon.
(Eenmalige borg van € 50,-- verplicht).
Datum inschrijving: _______________________
Achternaam: _________________________________________________
Voorletters: ________ Roepnaam: ______________________________
Adres: ______________________________________________________
Postcode en Woonplaats:
___________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________
Telefoon: __________________________
Telefoonmobiel:_____________________
E-mailadres: __________________________________________
Handtekening:
_________________________________________________________________
Indien jonger dan 16 jaar
Handtekening ouder:
___________________________________________________________
Naam en adres ouder:
__________________________________________________________
Naam bestuurslid of docente A.A.V. Forzando:
______________________________________

De betaling van het lidmaatschap, lesgeld en eventuele huur van een
accordeon dient bij vooruitbetaling (1ste van elke maand ) te worden
voldaan op girorekening
IBAN-nummer: NL91.INGB.0004.6620.45.
T.n.v. A.A.V. Forzando te Amsterdam.
Betaling via maandelijkse automatische overschrijving wordt op prijs
gesteld.
In te vullen door ledenadministrateur van de A.A.V. Forzando Ingang contributiebetaling:
___________

