
 
Inschrijvingsvoorwaarden muzieklessen  

cursusjaar 2019-2020 
 
Artikel 1 
Doel. 
Opmaat Muziekschool Helden verzorgt muziekonderwijs ten behoeve van in de gemeente Peel 
en Maas gevestigde Hafabra-muziekverenigingen en leidt alleen verenigingsgebonden cursisten 
op tot het maken en beoefenen van muziek met als doel, versterking en uitbreiding van de 
betreffende muziekverenigingen, die de cursisten hebben ingeschreven. 
Voor het schooljaar 2019-2020 vindt de inschrijving van cursisten vooralsnog alleen plaats ten 
behoeve van Fanfare St. Cecilia Helden. 
 
Artikel 2 
Begripsomschrijving. 
Fanfare St. Cecilia Helden: Initiatiefnemer oprichting Opmaat Muziekschool Helden. 
OPMAAT Muziekschool Helden: De door Fanfare St. Cecilia Helden opgerichte muziekschool, 
hierna te noemen Opmaat. 
Verenigingsgebonden cursist: Cursist die lid is van een Hafabra-muziekvereniging 
(HArmonieFAnfareBRAssband). 
Cursist: is de persoon die aan de muzieklessen deelneemt. 
Opleidingscommissie: Door Opmaat aangewezen personen die namens het bestuur van 
Opmaat de inschrijvingen verzorgen en als contactpersonen functioneren tussen cursist, 
ouders en docenten. 
Cursist: degene die de overeenkomst aangaat ten behoeve van hem-/haar zelf als cursist, of 
als ouder/voogd van een (minderjarige) cursist. 
Inschrijvingsformulier: formulier waarmee de cursist zich aanmeldt en dat integraal deel 
uitmaakt van deze inschrijvingsvoorwaarden. 
 
Artikel 3 
Inschrijving.  
Cursisten van Fanfare St. Cecilia Helden schrijven rechtstreeks in bij Opmaat. Cursisten van 
andere muziekverenigingen dienen door de desbetreffende muziekvereniging te worden 
ingeschreven. Deze muziekvereniging verplicht zich tot betaling van het cursusgeld van de 
door de muziekvereniging ingeschreven cursisten. (zie artikel 15). 
Voor nader te bepalen cursussen is een minimaal of maximaal aantal cursisten vereist. Bij 
onvoldoende inschrijvingen kan via Opmaat de cursist bij een ander opleidingsinstituut worden 
geplaatst. 
Inschrijving voor cursussen kan alleen schriftelijk plaatsvinden met een volledig ingevuld en 
ondertekend inschrijfformulier. Het inschrijvingsformulier maakt integraal deel uit van deze 
inschrijvingsvoorwaarden.  Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst en geldt voor de 
hele cursus. De duur van de cursus staat vermeld op het inschrijvingsformulier. De inschrijving 
wordt definitief als de aangewezen docent in overleg met de cursist de lesdag en lestijd heeft 
vastgesteld. De definitieve inschrijving verplicht  tot betaling van het totale cursusgeld. 
 
Artikel 4 
Cursusjaar en -duur. 
Een cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli het daaropvolgende jaar. 
Voor opleidingen tot de diploma’s A en B bedraagt de lestijd 20 minuten per les. De lestijd 
voor de diploma’s C en D bedraagt 25 minuten per les. Het aantal lessen per schooljaar 
bedraagt 35. 
 
 
 
 

    Muziekschool Helden 



Artikel 5 
Docenten en hafabra-leerplan. 
De muzieklessen worden gegeven door terzake deskundige vakdocenten die aan de hand van 
het Hafabra-leerplan opleiden tot erkende muziekdiploma’s (A t/m D). De deskundigheidseisen 
zijn door de gemeente Peel en Maas bepaald. 
 
Artikel 6 
Twee cursussen gelijktijdig. 
Een cursist kan aan meer muziekcursussen gelijktijdig deelnemen, zij het, dat, wanneer de 
subsidieregeling van de gemeente Peel en Maas zich daartegen verzet, er slechts voor één 
cursus een gesubsidieerd tarief kan worden aangeboden.  
 
Artikel 7 
Lesverzuim. 
De cursist is verplicht tijdig in de muziekles aanwezig te zijn. Kan men door omstandigheden 
een les niet volgen, dan dient dit onverwijld te worden gemeld bij de docent via mail, sms of 
(mobiele) telefoon. De docent bepaalt of een les als gegeven wordt beschouwd, of kan worden 
ingehaald. In het laatste geval kan de muziekles ook op een andere leslocatie en andere 
lesdag worden gegeven. Bij lesverzuim vindt geen restitutie van het lesgeldplaats. 
 
Artikel 8 
Uitval  les- en cursusbijeenkomsten 
Bij ziekte of verhindering van een docent wordt zo mogelijk een vervanger ingezet of een 
vervangende les aangeboden. Als een muziekles niet doorgaat, wordt dit medegedeeld  via 
sms, telefoon of per e-mail bericht. Bij uitval van meer dan twee muzieklessen per cursus, 
wordt restitutie van het cursusgeld verleend over de derde en volgende uitgevallen 
muzieklessen.  
Worden de lessen door een vervanger gegeven, dan kan het noodzakelijk zijn dat de lesdag 
en/of lestijd wordt verplaatst en / of aangepast. 
 
Artikel 9 
Rapporten en examen 
Tweemaal per jaar wordt door de docent een rapport opgemaakt van de vorderingen van de 
cursist. De uitreiking van deze rapporten door de docent gebeurt in het bijzijn van de cursist.  
Aan het einde van iedere opleiding (A tot en met D), wordt een examen aangeboden. De 
theorielessen en de theorie- en praktijkexamens worden gegeven, resp. afgenomen door een 
door Opmaat aangewezen exameninstituut. Een examen bestaat uit een theoriedeel en een 
praktijk deel. Om aan een praktijkdeel  te kunnen deelnemen is het bezit van  het theorie 
examen vereist. 
  
Artikel 10 
Leslocatie. 
De locatie voor het geven van de muzieklessen is mede afhankelijk waar de docent de 
muzieklessen geeft. In principe is dat de locatie binnen de kern van Helden-Dorp, waarmee de 
Opmaat een huurovereenkomst heeft, maar kan eventueel ook in een van de kernen van de 
gemeente Peel en Maas, mits van vergelijkbare huurprijs. 
De theorielessen en theorie- en praktijkexamen vinden in de regel in locaties  buiten de 
gemeente Peel en Maas plaats.  
 
Artikel 11 
Verplichte deelname samenspeelgroepen. 
Mede ter bevordering van het muzikale niveau en met name het samenspel, dat een belangrijk 
onderdeel is van het leerprogramma, zijn de cursisten verplicht deel te nemen aan door hun 
vereniging geformeerde samenspeelgroepen (b.v. Jeugdorkesten Peel en Maas, of jeugd 
slagwerkgroep) en de daaraan gekoppelde openbare muzikale optredens. Deze 
nevenactiviteiten stimuleren het samenspel en muzikale niveau, waardoor de cursist sneller de 
materie leert en beter voorbereid is op het behalen van de lesdoelen, diploma’s, of het 
instromen in een groot orkest. Een vereniging kan besluiten voor deze nevenactiviteiten 
contributie te heffen. Deze contributie wordt door de vereniging zelf geïnd. 



 
Artikel 12 
Instrument en eigendommen 
Fanfare St. Cecilia stelt voor haar cursisten, via Opmaat alleen muziekinstrumenten 
beschikbaar voor zover die op voorraad zijn. De cursist is verantwoordelijk voor het gebruik 
van het instrument en dient zich te houden aan het door Fanfare St. Cecilia opgestelde 
“Reglement voor het in bezit en gebruik hebben van het muziekinstrument”, zoals dat op de 
website van Fanfare St. Cecilia Helden ter inzage staat. 
Het staat een cursist vrij om een eigen instrument te gebruiken voor de opleiding.  
Dit ontslaat hem echter niet van de verplichting tot deelname aan de muzikale activiteiten, 
zoals in artikel 11 genoemd. Ook heeft dit geen invloed op de hoogte van het cursusgeld. 
De cursist vrijwaart Opmaat of Fanfare St. Cecilia Helden voor enige schade, door welke 
oorzaak ook ontstaan, aan het beschikbaar gestelde instrument, of een instrument en  andere 
zaken, die eigendom zijn van de cursist / of ouder of voogd van een (minderjarige) cursist. 
 
Artikel 13 
Materiaalkosten/leermiddelen. 
In het cursusgeld zijn de materiaalkosten (methodes, muziekmap, muziekstandaard enz.) niet  
inbegrepen. Deze dienen op aanwijzing van de docent door de cursist te worden aangeschaft 
of de docent verstrekt die tegen betaling aan de cursist. 
De cursist dient in het bezit te zijn van een eigen, opvouwbare muziekstandaard. Aanbevolen 
wordt deze muziekstandaard een kenmerk te geven. 
 
Artikel 14 
Cursusgelden 
Tijdig voor aanvang van een nieuw cursusjaar worden de cursusgelden vastgesteld in lijn met 
de door de gemeente Peel en Maas vastgestelde subsidiekaders. De door de gemeente Peel en 
Maas gesubsidieerde cursusgelden gelden voor cursisten, jonger dan 21 jaar (peildatum 1 
september) en woonachtig in de gemeente Peel en Maas. Ook cursisten die niet afkomstig zijn 
uit de gemeente Peel en Maas, maar aantoonbaar in de gemeente Peel en Maas hun 
maatschappelijk leven leiden door hun school/vereniging komen ook in aanmerking voor 
subsidie.  
Het inschrijvingsformulier van een cursus vermeldt de cursusgelden van het betreffende 
schooljaar. 
De cursusgelden zijn inclusief de theorielessen en theorie-examens, doch exclusief de 
praktijkexamens. 
 
Artikel 15 
Betaling 
Het inschrijvingsformulier geldt als betalingsverplichting en dient tevens als nota. 
Het cursusgeld dient in twee termijnen te worden voldaan, waarvan de eerste termijn binnen 
vier weken na aanvang van het nieuwe cursusjaar en de tweede termijn in de maand februari  
van het cursusjaar. Bij inschrijving verplicht de cursist zich het cursusgeld te voldoen door 
middel automatische betaling (machtiging tot automatische betaling). De inschrijving geldt, 
met uitzondering van het eerste cursusjaar (zie artikel 16), voor een heel cursusjaar en 
verplicht tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als de cursist het cursusjaar vroegtijdig 
beëindigt/wil beëindigen. 
Wanneer om welke reden dan ook de automatische betalingsregeling door de cursist niet wordt 
nagekomen, kunnen de muzieklessen per direct worden gestopt, zonder dat daardoor de 
betalingsverplichting voor het gehele cursusgeld wordt opgeschort of vervalt. De daardoor 
vervallen muzieklessen kunnen evenmin worden ingehaald. Wanneer aanmaningen moeten 
worden verzonden, wordt € 15,00 per aanmaning bovenop het achterstallige cursusgeld in 
rekening gebracht.  
Bij wanbetaling wordt de inning van het achterstallige cursusgeld en administratiekosten 
overgedragen aan een incassobureau. Incassokosten zijn voor rekening van de cursist 
Plaatsing voor het nieuwe schooljaar is niet mogelijk als er nog een betalingsverplichting open 
staat van het lopende of voorgaande cursusjaar. 
 
 



Artikel 16 
Tussentijds uitschrijven/annuleren  
Op het moment dat men zich schriftelijk aanmeldt wordt een overeenkomst afgesloten voor de 
duur van de gehele cursus. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk voor eerstejaars 
cursisten vanaf de 13e les. Bij opzegging na de 13e les is betaling van het hele cursusgeld 
verplicht. (zie ook inschrijvingsformulier) 
Bij verhuizing naar een woonplaats buiten de gemeente Peel en Maas en in geval van 
langdurige ziekte kan de cursus tussentijds worden beëindigd. De tot dat moment niet 
afgenomen lessen worden naar rato verrekend met een opslag van € 25,00 aan 
administratiekosten. Bij langdurige ziekte is het mogelijk de cursus op te schorten. 
Tussentijdse uitschrijving, verzoeken tot beëindiging of opschorten dienen altijd schriftelijk te 
worden aangevraagd en bevestigd. Bij beëindiging of opschorting van de cursus als gevolg van 
een langdurige ziekte kan een dokterverklaring worden verlangd. 
 
Artikel 17 
Wijzigingen in persoonlijke gegevens 
Wanneer zich wijzigingen voordoen in de persoonlijke gegevens van de cursist dienen deze per 
omgaande te worden doorgeven aan de opleidingscommissie. 
 
Artikel 18 
Aansprakelijkheid. 
De cursist/ of de ouder /voogd van de (minderjarige) cursist vrijwaart Opmaat en Fanfare St. 
Cecilia van alle schade of aansprakelijkheid als gevolg van handelen of nalatigheid van de 
cursist. 
 
Artikel 19 
Promotie en werving. 
Uitsluitend ten behoeve van promotie en werving van cursisten kunnen tijdens lessen of 
muzikale uitvoeringen foto’s worden gemaakt en ter publicatie op de website worden gezet of 
in de media worden gepubliceerd. Met het accepteren van deze inschrijvingsvoorwaarden 
wordt akkoord gegaan dat gemaakte foto’s voor dat doel worden gebruikt. Tenzij men vooraf 
schriftelijk te kennen geeft hiertegen bezwaar te hebben. 
 
Artikel 20 
Privacy reglement. 
De cursist, of de ouder/voogd van een (minderjarige) cursist, conformeert zich aan het 
privacyreglement, zoals dat op de website van Opmaat (http://www.opmaatmuziekschool.nl/)   
staat.  
 
Artikel 21 
Slotbepaling. 
In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur. 
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