
 
Lesgeldregeling lessen en cursussen 2017-2018 
 
Muziek- en zangles 
 
Aanmelden 
Leerlingen kunnen zich het hele jaar door aanmelden voor muziekles en zangles. Dit kan door het 
inschrijfformulier of via de inschrijfknop op de website bij het gewenste instrument of de zangles. De 
inschrijving is voor het komende/lopende lesjaar en wordt aan het einde van het lesjaar automatisch 
voor een jaar verlengd. 
 
Uitschrijven 
Uitschrijving is mogelijk per 1 augustus, 1 november, 1 februari en 1 mei, mits dit schriftelijk voor 
genoemde datum is aangegeven. 
 
Huurinstrumenten 
De volgende instrumentenzijn via het Kielzog te huren: accordeon, dwarsfluit, cello, hobo, trompet en 
viool; onder voorbehoud van voldoende voorraad van instrumenten. De huurprijs bedraagt per 
instrument € 110,00 per jaar. U kunt maximaal 1 jaar gebruik maken van deze regeling. 
 
Lesdag en lestijd en lesduur 
Elke leerling, die instrumentale muziekles of zangles wil, kiest voor wekelijks 20 of 25 minuten les, of 
voor tweewekelijks 30 minuten les. Groepsles, vanaf 2 personen, is alleen mogelijk voor leerlingen 
met hetzelfde niveau en bij voldoende aanmeldingen. De keuze is dan wekelijks 30 of 40 minuten. 
Indeling gebeurt in overleg met de docent. In overleg zijn andere lesvormen mogelijk. 
Er wordt wekelijks, met uitzondering van schoolvakanties, muziekles gegeven. De docent overlegt met 
de leerling welke lesdag en lestijd het meest geschikt is. Plaatsing bij muziekles of zangles is 
afhankelijk van de beschikbare tijd binnen het rooster van de docent. Zodra er ruimte is neemt de 
docent contact op voor een eerste lesafspraak.  
 
Tarieven muziek- en zangles per deelnemer 
 

Lesvorm Lestijd < 21 jaar > 21 jaar 

1 persoon 20 minuten € 418,00 € 506,00 

1 persoon 25 minuten € 525,00 € 635,00 

1 persoon 30 minuten (per 2 
weken)  

€ 315,00 € 380,00 

Groepsles (2 
personen) 

30 minuten € 315,00 € 380,00 

Groepsles (2 
personen) 

40 minuten € 418,00 € 506,00 

Knipkaart  10 x 30 minuten € 168,00  € 240,00 

HarFa-leerling A/B-
niveau 

20 minuten € 185,00 € 240,00 

HarFa-leerling C/D-
niveau 

25 minuten € 250,00 € 302,50 

 

 Voor leerlingen vanaf 21 jaar is het tarief in de bovenstaande tabel verhoogd met 21% BTW.  

 Lesgeld is gebaseerd op 38 wekelijkse lessen c.q. 19 tweewekelijkse lessen. 

 Indien meerdere minderjarigen uit één gezin instrumentale en vocale lessen volgen krijgt het 
tweede kind een korting van 10% op het lesgeld. Het derde en volgende kind(eren) krijgen 
een korting van 20%. 



 
Knipkaart muziekles 
Met de knipkaart biedt Kielzog Kunstencentrum maatwerk voor diegenen die niet regelmatig lessen 
willen of kunnen volgen. Het tijdstip en de dag van de les gaat in overleg met de docent en u bepaalt 
zelf met welke tussenpozen de lessen plaatsvinden. Ook de inhoud van de les kan in overleg worden 
bepaald: oude kennis en vaardigheden opfrissen, aandacht besteden aan een speciaal onderwerp, 
muziekstuk of muziekstijl, ondersteuning krijgen bij het instuderen van ensemblepartijen etc. De 
knipkaart is goed voor in totaal 5 uren les, bijvoorbeeld 10 x 30 minuten of 5 x 60 minuten. De kaart is 
persoonsgebonden en twaalf maanden geldig. Restitutie is niet mogelijk. De knipkaart kan in twee 
termijnen betaald worden en middels automatische incasso. Zie tarieven instrumentaal/vocaal. 
 
Lesgeld muziekverenigingen 
Voor leerlingen van muziekverenigingen geldt een apart tarief voor muziekles. Leerlingen op niveau 
A/B kunnen worden geplaatst voor 20 minuten per week en leerlingen op niveau C/D voor 25 minuten 
per seizoen. Hiernaast ontvangen leerlingen ter voorbereiding op het Harmonie Fanfare-examen 
theorielessen. Inschrijving loopt via de muziekvereniging waar de leerling lid van is.  
 
 
Cursussen beeldend, dans, theater en muziek met vastgesteld aantal lessen 
 
Start cursussen 
Najaar: vanaf week 38 (week van 18 september 2017) 
Voorjaar: vanaf week 3 (week van 29 januari 2018) 
 
Aanmelden 
Nieuwe cursisten kunnen zich schriftelijk aanmelden met het inschrijfformulier of via de inschrijfknop 
bij de betreffende cursus op de website. De inschrijving geldt voor de gehele cursus maar wordt niet 
automatisch verlengd. Tussentijds stoppen kan maar je ontvangt geen geld terug. Deze verplichting 
vervalt uiteraard wanneer de cursus niet doorgaat of wanneer plaatsing niet mogelijk is. 
 
Plaatsing 
De cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen. De cursist krijgt uiterlijk in de week voor 
aanvang van de cursus bericht of hij/zij al dan niet geplaatst is. 
 
Lesdag en lestijd 
Lesdagen en lestijden kun je vinden in de brochure of op de website bij de betreffende cursus. 
Cursussen variëren in duur en kunnen jaarlijks veranderen qua inhoud en aanbod. 
 
Tarieven 
De tarieven vind je in de brochure of op de website bij de cursusinformatie van de betreffende cursus. 
 
 
Betaalwijze 
Voor de muzieklessen en cursussen ontvang je een factuur, waarop de prijs en de wijze van betaling 
staat vermeld. Betaling kan als volgt 
 

 voor muziekles, middels automatische incasso in 1, 3 of 8 termijnen  

 voor cursussen, middels automatische incasso in 1 of 3 termijnen 

 voor muziekles én cursussen, in één keer binnen 30 dagen na ontvangst factuur 
 
Uitval muziek-/zanglessen  
Bij ziekte of verhindering van een docent zorgen wij in principe voor vervanging. Is geen vervanging 
mogelijk, dan neemt de administratie zo tijdig mogelijk contact op met de leerling. Krijg je door uitval 
van de docent minder dan 35 wekelijkse lessen, dan ontvang je restitutie van het lesgeld. Heb je een 
keer per 2 weken les, dan geldt dit naar rato. 



 
Uitval lessen cursus 
Wanneer een les door ziekte of verhindering van de docent niet door gaat, wordt deze later ingehaald.  
 
Ziekte of verhindering 
Wij verzoeken leerlingen / cursisten in geval van ziekte of verhindering dit te melden bij de docent, 
administratie, 0598-373777, of dependance 0598-320012 (vanaf een halfuur voor aanvang cursus). 
 
Verhindering van de leerling of cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les. 
 
Bij ziekte van de leerling instrumentaal/zang, gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken, is 
(gedeeltelijke) restitutie mogelijk 
 
Inschrijving cursus annuleren 
Wil je een inschrijving annuleren, dan gelden de volgende regels: 

 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk 

 Tot twee weken voor aanvang van de cursus is de afmelding kosteloos 

 Vanaf twee weken voor aanvang van de cursus betaal je € 25,00 administratiekosten 

 Na start van de cursus, is restitutie niet meer mogelijk. 
 
Betalingsachterstand 
Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de 
toegang tot de lessen worden ontzegd. 
 
 
Tegemoetkoming kosten 
Om het voor inwoners met een laag inkomen mogelijk te maken deel te nemen aan lessen en 
cursussen muziek, dans, theater en beeldend zijn er drie fondsen, het Activiteitenfonds, het 
Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld.  
Het Activiteitenfonds en Stichting Leergeld werken samen.  
Informatie over het Activiteitenfonds kunt u krijgen bij de receptie van het gemeentehuis, telefoon: 
0598-373737.  
Voor meer informatie over Stichting Leergeld: www.leergeld.nl/hoogezand of 0598-326954. 
Het Jeugdcultuurfonds maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder 
draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen met lessen op kunst en cultuurgebied. 
Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 450,00 per kind per 
cursusjaar. Kijk op www.jeugdcultuurfonds.nl of bel 06 – 81304503. 
 
Met korting naar het theater 

Leerlingen en cursisten van Kielzog krijgen op vertoon van de Kielzog Pas een korting van  € 5,00 op 
voorstellingen. De volgende voorstellingen zijn geselecteerd: Tania Kross, Dummie de Mummie (6+), 

Henk Poort, Piepschuim, Aigenhaimers met Veldman & Hadders, Pinokkio (5+), Joris Linssen, Eddie 

Zoey en Fataal (14+). Hierover ontvangen onze leerlingen en cursisten een afzonderlijke mailing. De 
Kielzog Pas is persoonlijk en niet geldig in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen. 
 
Andere locaties 
Bij voldoende belangstelling organiseren wij ook lessen, cursussen en projecten op andere locaties 
zoals in Siddeburen, Harkstede, Slochteren en Muntendam. Neem contact met ons op om een 
aanbod voor u op maat te maken of een cursus die in deze brochure staat bij u in de buurt te 
organiseren. 
 
 
 
 



 
Activiteiten op maat 
 
Onderwijs 
Kielzog is ook actief in het onderwijs. Onze docenten verzorgen ieder cursusjaar programma’s ter 
ondersteuning van het kunstonderwijs. Leerlingen bezoeken klassikaal voorstellingen, ontmoeten een 
kunstenaar in de klas of gaan met hun eigen leerkrachten aan de slag met lesmateriaal dat door 
Kielzog is gemaakt. 
 
Bedrijven en zakelijk 
Ook bedrijven en instellingen kunnen bij ons terecht voor een cultureel programma. Dat kan bestaan 
uit tekenen en schilderen met een afdeling, Tai Chi met collega’s, of misschien wel een djembé 
workshop als afsluiting van een trainingsdag. Bel ons gerust voor meer informatie of kijk op de site bij 
Zakelijk & Verhuur onder Maatwerk. 
 
Open Dagen 
Een paar keer per jaar organiseert Kielzog open dagen om je te laten proeven van alle mogelijkheden 
die wij in huis hebben. Houd onze website en sociale media goed in de gaten, daarop kondigen wij de 
Open Dagen aan! 
 
 
Schoolvakanties 2017-2018 
Wij volgen met het Kunstencentrum de door het Ministerie van OCW aangemerkte schoolvakanties 
voor het noorden.  
 
Vertrouwelijke informatie 
Kielzog behandelt de gegevens van leerlingen en cursisten als vertrouwelijke informatie. Deze 
gegevens worden nooit aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. 
 
Omgaan met elkaar 
Kielzog wil ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, en 
(verbaal) geweld voorkomen. Eventuele problemen kunnen desgewenst bij een vertrouwenspersoon 
worden gemeld. 
 
Vertrouwenspersoon 
Kielzog is aangesloten bij de Cultuurconnectie. Cultuurconnectie heeft samen met Arboned een 
Centraal Meldpunt opgericht, waar je als cursist steun kunt vragen voor je ervaringen met ongewenste 
omgangsvormen. Telefoon: 0800-0204204 
 
Foto’s 
Kielzog maakt regelmatig foto’s voor promotiedoeleinden. Zonder tegenbericht van (ouders van) 
leerlingen en cursisten gaan wij er vanuit dat hier geen bezwaar tegen is en dat wij deze mogen 
gebruiken. 
 
Suggesties 
Wij vinden onze service heel belangrijk. Als je suggesties hebt om deze te verbeteren kun je ons dit 
laten weten via info@kielzog.nl. 
 
Slotbepaling 
Voor zover niet anders is bepaald, is de directeur van Kielzog Theater en Kunstencentrum belast met 
de uitvoering van bovenstaande regeling. 
 


