
 

 

Algemene Voorwaarden Muziekschool 
 
 
 
Introductie 
De muziekschool HGDK biedt de mogelijkheid tot het volgen van lessen op de 
volgende instrumenten: dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, bas, bariton, 
trombone. Ook kunnen er slagwerklessen gevolgd worden. De slagwerklessen worden 
gegeven op gestemde/ongestemde slagwerkinstrumenten. De muziekopleiding heeft 
het doel om leerlingen op te leiden tot het behalen van HAFABRA diploma A/B/C. 
Daarnaast worden leerlingen opgeleid om te musiceren in één van de 
harmonieorkesten. 
Door het volgen van de lessen bij HGDK word je lid van de vereniging en betaal je 
naast het lesgeld ook lidmaatschapscontributie. 
 
Docenten 
De muziekschool HGDK werkt met geschoolde docenten, die in het gebouw Panoord 
les geven. Kijk op de website www.HGDK.nl voor meer informatie over de docenten. 
Bij ziekte van de docent neemt hij/zij contact op met de leerling om een vervangende 
les af te spreken. Als dat niet lukt, kan de les komen te vervallen. 
 
Lessen 
Het lesseizoen loopt gelijk met het middelbare schoolrooster. 
De lessen zijn individueel. Er worden 40 lessen van 30 minuten per seizoen gegeven, 
waarvan er 37 gegarandeerd zijn. 
Leden kunnen maximaal 7 jaar les krijgen via de vereniging, waarbij de vereniging 
een deel van de kosten voor zijn rekening neemt (gesubsidieerde lessen). Als een lid 
instroomt met HAFABRA niveau A heeft hij/zij nog recht op 4 jaar gesubsidieerd les. 
Als een lid instroomt met HAFABRA niveau B kan er nog 2 jaar gesubsidieerd les 
worden gevolgd. Indien geen diploma kan worden overlegd, bepaalt de docent het 
niveau. 
Als een lid tijdens zijn muziekopleiding verandert van instrument gaan de jaren niet 
opnieuw tellen. Ingeval het bestuur vraagt van instrument te wisselen, beslist het 
bestuur over het aantal jaar dat er gesubsidieerde lessen gevolgd kunnen worden. 
 
Inschrijven 
Inschrijven kan met het inschrijfformulier dat via de site www.HGDK.nl te 
downloaden is. 
Instromen kan per maand, afhankelijk van beschikbaarheid van een instrument en/of 
docent. Indien lopende het seizoen wordt ingestroomd, wordt naar rato lesgeld 
berekend. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Betaling 
Het lesgeld kan in termijnen worden betaald. Daartoe dient op het 
machtigingsformulier machtiging te worden verleend tot automatische afschrijving 
van het verschuldigde lesgeld. Hierop kan men aangeven in hoeveel termijnen de 
afschrijving plaats vindt. 
We streven ernaar 40 lessen per seizoen te geven, met een minimum van 37 lessen. 
Indien er door omstandigheden meer dan 3 lessen zijn uitgevallen worden deze 
financieel verrekend met het lesgeld. Lessen die door leerlingen zelf worden afgezegd 
worden niet vergoed. Van het lid wordt verwacht dat hij/zij na het behalen van het A-
diploma met ingang van het daarop volgende seizoen komt meespelen op 
maandagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in Dat Klinkt. 
Wanneer het lid hieraan niet voldoet, kan hij/zij wel verder lessen maar dan vervalt de 
bijdrage van de vereniging en betaalt de leerling het volle lestarief. 
 
Instrument 
De vereniging HGDK geeft een instrument in bruikleen. Hieraan zijn geen extra 
kosten verbonden. Uiteraard is het aan de gebruiker zorgvuldig met het instrument om 
te gaan en goed te onderhouden. Opgelopen mankementen of beschadigingen dienen 
direct gemeld te worden bij het bestuur. Indien gebruik gemaakt wordt van een eigen 
instrument vindt er geen korting op contributie en/of lesgeld plaats. 
 
Instroom orkesten 
Na het behalen van het HaFaBra A-diploma wordt er van de leerling verwacht dat hij 
/ zij mee gaat spelen in Dat klinkt. Naast de repetities op maandagavond, treedt dit 
orkest gemiddeld vier keer per jaar op. 
Na het behalen van het HaFaBra B-diploma kan het lid doorstromen naar Het 
Geklank, na het doen van een auditie waarbij de dirigent, een bestuurslid en een 
spelend lid uit de zelfde instrument sectie aanwezig zijn. De dirigent heeft hierin de 
doorslag gevende stem. 
 
Opzeggen 
Het beëindigen van de lesovereenkomst is slechts mogelijk aan het einde van het 
seizoen. Dit dient altijd voor 1 juni schriftelijk te gebeuren, middels het 
uitschrijfformulier, te downloaden van de HGDK site. 
Leerlingen die voor de opzeggingsdatum geen uitschrijfformulier hebben ingeleverd, 
worden 
automatisch ingeschreven voor het volgende seizoen, en zijn dus over dat jaar 
lesgeldplichtig. 
Wie voor het eerst lessen volgt (vanaf 0-niveau), kan na 5 maanden stoppen zonder 
verdere 
financiële verplichtingen. Hiervoor dient men 14 dagen voor afloop van deze periode 
een ingevuld uitschrijfformulier bij de secretaris in te leveren. 
 
Tarieven 
Kijk voor de huidige tarieven van contributie en lesgelden op www.hgdk.nl 


