
 
Secretariaat: 

Pannendekkerstraat 14 
4813 KR Breda 

(Indien de aanvrager jonger dan 18 jaar is, dient een ouder/voogd mee te ondertekenen) 

 

 

 
INSCHRIJFFORMULIER 

 

Naam  Voornaam  

Adres   

Postcode  Woonplaats  

Telefoon  Banknummer  

Geboortedatum  Junior/Senior* MAN/VROUW 

E-mail  Mobiel  

*junior: tot 21 jaar, senior: 21 jaar en ouder 
 

Instrument  Privébezit Bruikleen Borg 

1e Keuze  ja/nee ja/nee ja/nee 

2e Keuze  ja/ nee ja/nee ja/nee 
 

Heeft u een muziekopleiding gevolgd? 

      ja  Welk instrument:……………………………. Hoe lang?..........................................
                    Behaalde diploma’s………………………………………….. 

       nee 
 
Volgt u op dit moment een muziekopleiding of gaat u die volgen? 

       Ingeschreven bij de Nieuwe Veste vanaf dd. ……………………………. 

       Andere muziekopleiding: . ……………………………………………….  

       Nee 
 

Bent u lid of lid geweest van een andere muziekvereniging? 

      ja   Welke vereniging? …………………………………… 
Hoe lang?   Van …………………. tot ……………………….. 
Welke partij speelde u? ……………………………………….. 

      nee 
 
Heeft u familieleden, vrienden etc. die lid zijn van Cecilia Princenhage? 

      ja, namelijk ………………………………………………………………….. 

      nee 
 

     Heeft blad 2 van dit inschrijfformulier gelezen en gaat hiermee akkoord. 
 
HANDTEKENING AANVRAGER   HANDTEKENING OUDER/VOOGD:  

 

____________________________   _____________________________ 

 

Breda, ____________________ (datum)     



 
Secretariaat: 

Pannendekkerstraat 14 
4813 KR Breda 

(Indien de aanvrager jonger dan 18 jaar is, dient een ouder/voogd mee te ondertekenen) 

 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER (blz. 2) 

 
Contributie van de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage: 
 
Leden met een afgeronde opleiding: 

1e  lid van een gezin: € 240,- per jaar 
2e  lid van een gezin: € 192,- per jaar 
3e  en volgend lid van een gezin: € 168,- per jaar. 

 

Leden in opleiding: 
 1e lid van een gezin: € 120,- per jaar 
 2e lid van een gezin: €   96,- per jaar 
 3e en volgend lid van een gezin: € 84,- per jaar 
 
Deze contributieregeling gaat in per 07-04-2016.    
De kortingsregeling voor gezinsleden geldt alleen wanneer de gezinsleden hetzelfde woonadres hebben. 
De regeling voor leden in opleiding geldt t/m het behalen van het diploma D.  
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd.  
De contributie wordt bij voorkeur per automatische incasso en per maand geïnd. 
De incasso vindt plaats op of rond de 5e van de betreffende maand en wordt overgemaakt naar Rabobank 
Hage-Beek IBAN nummer  NL09 RABO 0142 4053 02. 

 
Lesgeld: 

Het lesgeld van “De Nieuwe Veste” te Breda bedraagt voor een Cecilia lid tot 21 jaar  € 381  per jaar, voor 
een lid van  21 t/m 24  jaar met college pas € 461 per jaar  en voor overige leden ouder dan 21 jaar € 659  
per jaar. Hiervoor krijgt u 36 weken lang 40 minuten duoles per week. Voor individuele lessen en niet-
leden van Cecilia gelden andere tarieven. 
Deze tarieven gelden voor het seizoen 2017/2018. 
Het lesgeld wordt door de Nieuwe Veste geïnd en kan ineens of  in termijnen, na een machtiging, worden 
betaald. 

Huur instrument en borg: 

De huur voor een instrument van de vereniging is € 5,- per  maand 
Indien een lid een instrument in bruikleen heeft wordt een borg van € 50,- per instrument  in rekening 
gebracht. Deze borg is eenmalig en wordt terugbetaald na inlevering van het instrument met toebehoren 
en partijen in goede staat. 
 
Het lidmaatschap gaat in zodra een volledig ingevuld inschrijfformulier incl. machtigingsformulier is 
ingeleverd bij de Commissie Opleidingen of het secretariaat van de Koninklijke Harmonie Cecilia 
Princenhage. 
 
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen geschieden schriftelijk bij het secretariaat:  
Pannendekkerstraat 14, 4813 KR Breda. De opzegging kan te allen tijde geschieden zonder in acht-neming 
van een opzegtermijn, met dien verstande, dat wanneer een opleiding wordt gevolgd de 
betalingsverplichting van  het lesgeld blijft bestaan tot het eind van het seizoen van de opleidingsschool. 
De inning van de contributie beëindigt de maand na de schriftelijke mededeling aan  het secretariaat.  



 
Secretariaat: 

Pannendekkerstraat 14 
4813 KR Breda 

(Indien de aanvrager jonger dan 18 jaar is, dient een ouder/voogd mee te ondertekenen) 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATISCHE INCASSO 
Hiermede verleent ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan de Koninklijke Harmonie 

Cecilia Princenhage om per maand de verschuldigde contributie en indien van toepassing huur 

instrument af te schrijven van: 

 

 
 
 

 
De vermelde bankrekening staat op naam van: 
 
_________________________________________ (naam) 
 
te _______________________________________ (plaats 
 
 
De contributie /huur wordt betaald voor: 
 
_________________________________________ (naam) 
 
te _______________________________________ (plaats) 
 
 
Breda, ______________ (datum) 
 
Handtekening rekeninghouder 
 
 
__________________________________________ 
 
  

N L                 

 


