
  

Annemieke Brouwer 
Bergschild 17 
7411 EL Deventer 
t 0651570289 

e info@annemiekebrouwer.nl 
IBAN NL68 INGB 0003 0511 92 
Btw-nr NL001544026B59 
KvK 08168091 

Inschrijfformulier cursusjaar 2022-2023 

De met * gemarkeerde regels verplicht in te vullen. 

DHR/MW. (betalingsplichtige)* 
Achternaam:  …………………………………………………….Voorletters:………………………………… 

Adres*:   ……………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/Woonplaats*: ……………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon*:  ……………………………………………………Mobiel: ……………………………………… 

Heeft u er bezwaar tegen om informatie via e-mail te ontvangen:                O Ja                O Nee 
Emailadres:  ……………………………………………………………………………………………………. 

Bank/gironummer: …………………………………………………………………………………………………..... 
(t.b.v. machtiging en of ev. restitutie) 

Naam cursist*:  ……………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum cursist*: ……………………………………………………………………………………………………. 
(dit ivm de BTW) 

Cursus/Workshop:              …………………………………………………………………………………………………. .. 

 Ervaring:   …………………………………………………………………………………………………….. 

Aantal jaren les:  ……………………………………………………………………………………………………. 
Omschrijving  
Klassiek  les   ……………………………………………………………………………………………………. lichte 
muziek 
Met begeleiders gewerkt  ……………………………………………………………………………………………………. 
     
Studeertijd gemiddeld 
per week bij benadering:    ……………………………………………………………………………………………………  
Ev. fysieke (stem)klachten ……………………………………………………………………………………………………  
  
Wensen voor in de les: …………………………………………………………………………………………………… 

Factuurbetaling op  
zakelijke gironr.:    NL68INGB0003051192 t.n.v. Annemieke Brouwer. 
  
Locatievoorkeur: 
O Bergschild 17  
O Studio Groen & schild 
O Muziekhuis Deventer 

Aanmelding voor:  
O cursusjaar 
O leskaart 



Betalingswijze: 
O contant 
Factuur: 
O maandelijkse factuur 
O kwartaalfactuur 

Automatische incasso: 
o maandelijkse afschrijving   
o kwartaal afschrijving 

De afschrijving is altijd aan het begin van de maand en bij kwartaal betaling aan het begin van het kwartaal. 
Indien betaling via automatische incasso, machtigt ondergetekende Zangstudio  Annemieke Brouwer om van 
bovengenoemde bank- of girorekening het verschuldigde bedrag af te schrijven. Ondergetekende is bekend met het feit dat 
indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving hij/zij binnen 30 dagen zijn/haar postbank/bank opdracht kan geven het 
bedrag terug te boeken.  

In cursusjaar 2022-2023 is automatische incasso niet beschikbaar. Aan het eind van elke maand volgt er een factuur voor 
de zanglessen, die in deze maand genoten zijn. 

Tarieven  

 Bij wekelijkse zangles: 

Op basis van 36 lessen tot de zomervakantie.  

Bij één keer per twee weken zangles 

Op basis van 20 lessen tot de zomervakantie. Gepland om de vakanties heen!  

Bij één keer per twee weken zangles 

Tarief 
cursusgeld 
volwassenen
2022-2023

Per les Per Maand Per Kwartaal Per jaar

30 min. les 
(€ 22,52 + € 
4,73 Btw)

€ 27,25 € 109,00 € 327,00 € 981,00

45 min. les 
( €31,00 + 
€6,50)

€ 41,00 € 164,00 € 492,00 € 1476,00

60 min. les 
(45,04 + 
9,46

€ 54,50 € 208,00 € 624,00 € 1872

Jongerenta
rief 
2022-2023

30 min. 
wekelijks

€ 23,00 € 92,00 € 276,00 € 828,00

45 min. 
wekelijks

€ 34,75 € 139,00 € 417,00 € 1251,00

Tarief 
2022-2023 
Volwassenen

Per les Per maand Per Kwartaal Per jaar

30 min les 
twee-wekelijks

€ 27,50 € 54,50 € 163,50 € 550,00

45 min. les 
tweewekelijks

€ 41,00 € 82,00 € 246,00 € 820,00

60 min. 
tweewekelijks

€ 54,50 € 108,00 € 324,00 € 1090,00

Jongeren-
tarief 
2022-2023



Op basis van 20 lessen tot de zomervakantie. Gepland om de vakanties heen!  
In sommige maanden zijn er twee en soms drie zanglessen. Hierdoor  
kan het maand- en kwartaalbedrag iets verschillen afhankelijk van het aantal zanglessen. 

Alle lesprijzen in bovenstaande schema’s zijn incl. 21% BTW. 

Omcirkel uw keuze in het schema en vul het gekozen schema onderstaand in.  

Voorbeeld: tweewekelijks zangles à 60 minuten  

Heeft gekozen voor het financiële schema:  

. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de AV en verklaart zich hiermee akkoord met de 
Algemene Voorwaarden 2011-2012  zoals hieronder beschreven. Tevens verklaart ondergetekende kennis te hebben 
genomen en akkoord te gaan voor het maken van een keuze uit het financiële schema met de daarbij behorende 
betaling aan het begin van de maand. Ondergetekende verbindt zich tot betaling van het verschuldigde cursusgeld.  

Mochten de afspraken afwijken van bovenstaande schema’s, dan staat bij het kopje  “invullen” de nieuwe afspraak. 

Invullen: 
In overleg besloten tot: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum:           

Handtekening betalingsplichtige:  Handtekening docente Annemieke Brouwer 

         

Verzend dit inschrijfformulier aan onderstaand adres of overhandig dit aan de docente Annemieke Brouwer. 

30 min. 
tweeweke- 
lijks

€ 23,00 € 46,00 € 138,00 € 460,00

45 min. 
tweeweke- 
lijks

€ 34,75 € 69,50 € 208,50 € 695,00

Leskaart 
2022-2023

Per 3 lessen Per 5 lessen Per 10 lessen

Per uur: 75,00 
Per 45 min: 56,25 
Per 30 min: 37,50

Per uur: 225,00 
Per 45 min: 168,75 
Per 30 min: € 75,00

Per uur: € 375,00 
Per 45 min: € 
281,25 
Per 30 min: € 
187,50

Per uur: 750,00 
Per 45 min: 562,25 
Per 30 min: 375,00



Tip: Meld  je  altijd zo spoedig mogelijk aan, zodat er snel duidelijkheid kan ontstaan over het wel of niet doorgang 
vinden van de cursus c.q. workshop.  

Hoe bent u in contact gekomen met Zangstudio Annemieke Brouwer 
O via een bekende 
O via de website 
O anders n.l. ……………………………………………………………………………………………………………..  

Algemene Voorwaarden Zangstudio  Annemieke Brouwer 2019-2020 

1 Cursusjaar 
1.1 Het cursus jaar loopt van 1 september tot en met 31 juli daaropvolgend 

2. Inschrijving en plaatsing 
2.1 Voor iedere cursus/workshop dient u een apart inschrijfformulier te gebruiken 
2.2 Plaatsing geschiedt in principe op volgorde van aanmelding 

Vocale lessen 
2.1.1. Voor vocale lessen schrijft u zich in tot wederopzegging, met stilzwijgende voortzetting van de lessen in het volgende 
lesjaar. Na ieder cursusjaar vindt automatisch inschrijving plaats. Voor opzegging en annulering/tussentijdse beëindiging, zie 
art. 3. 

2.3 workshops 
2.3.1. Nieuwe cursisten dienen zich via dit aanmeldingsformulier aan te melden. Voor iedere workshop dient u zich aan te 
melden via het workshop inschrijfformulier 

3 Annulering/tussentijdse beëindiging en opzegging 
3.1 Annulering van een inschrijving of tussentijdse beëindiging van een cursusjaar/workshop en opzegging van vocale 
lessen kan uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan de zangdocente Annemieke Brouwer of aan de administratie 
( Zangstudio Annemieke Brouwer, Bergschild 17, 7411 EL  Deventer) 

3.2.Annulering van een cursus 
3.2.1. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de eerste les worden er geen kosten in rekening gebracht. 

3.3 Opzegging van vocale lessen 
3.3.1. Indien voor 1 juni geen schriftelijke afmelding heeft plaatsgevonden, wordt de cursist automatisch ingeschreven voor 
het volgende cursusjaar en ontstaat de verplichting tot het betalen van het cursusgeld 
3.3.2 Ontheffing (gedeeltelijk of geheel) van cursusgeld wordt verleend: 
a) Indien u verhuist naar een gemeente buiten een cirkel van 20 km rondom de gemeenten Deventer; 
b) Indien u wegens langdurige ziekte of zwangerschap de lessen niet meer kunt of mag volgen. Op verzoek van Annemieke 
Brouwer bent u verplicht de aanvraag te ondersteunen met een schriftelijke doktersverklaring. Deze ontheffing gaat in vanaf 
één maand na de laatst genoten les. 
 3.3.3 Bij tussentijdse beëindiging, anders dan onder 3.4.1. en 3.4.2. genoemde omstandigheden is het cursusgeld 
verschuldigd tot en met de 8e les( bij wekelijkse lessen) en tot met de 4e les (bij tweewekelijkse lessen) vanaf de datum van 
binnenkomst van de afmelding. Ofwel de opzeggingstermijn is twee maanden. 
3.3.4 Mocht een cursist toch graag een les afzeggen zonder dat deze in rekening wordt gebracht, dan kan dit twee 
maal per jaar, bij een afmelding die min. twee weken van te voren is geschiedt. Dit stelt Zangstudio in staat het 
lestijdstip aan een andere leerling te doen toekomen of ander werk aan te nemen. 
3.3.5 Mocht een leerling langer willen stoppen, dan geldt de opzegtermijn van twee maanden. 

4 Uitval lessen 
4.1 Indien u verhinderd bent één of meer lessen bij te wonen, dan dient u de Zangstudio hiervan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk of telefonisch in kennis te stellen. Bij verhindering van de docent stelt de Zangstudio  u indien mogelijk telefonisch 
of schriftelijk op de hoogte. 
4.2 Bij afmelden 24 uur van tevoren dat de zangles plaats zou vinden, kunnen de lessen worden ingehaald. 
4.3 U heeft geen recht op restitutie van cursusgeld als u les door ziekte van de docent of een andere zwaarwegende reden 
één of meerdere keren uitvalt. Aan deze uitval is een maximum verbonden van vier lessen bij  wekelijkse lessen en twee 
lessen bij tweewekelijkse lessen bij een cursusjaar met 36 wekelijkse en 22 tweewekelijkse zanglessen. Bij een 
overschrijding van dit maximum gaat Zangstudio Annemieke Brouwer tot restitutie van lesgeld naar rato over. Uitbetaling 
van deze restitutie vindt uiterlijk plaats vóór de start van het volgend cursusjaar. Indien een docent incidenteel om 
moverende redenen niet in staat is om les te geven, dan komt hij/zij met de leerling een dag/tijdstip overeen waarop de 
lessen worden ingehaald. 

5 Weigering toelating cursisten 
Zangstudio Annemieke Brouwer behoudt zich het recht voor om leerlingen in voorkomende gevallen (zoals wangedrag, 
wanbetaling) de toegang tot de les te ontzeggen, mits dit voorafgaand met redenen omkleed is aangezegd. 

6 Betalingsplichtige 



Het lesgeld dient te worden voldaan door de betalingsplichtige. Hieronder wordt verstaan een meerderjarige leerling of de 
vader en of moeder, voogd en/of voogdes, dan wel één van de verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers van een 
minderjarige leerling. 

7 Betaling lesgeld 
7.1 Indien u mij machtigt om automatisch in gelijke termijnen te incasseren, verleen ik u eenmalig € 2,50 korting op de 
rekening. Wenst u geen gebruik te maken van automatische incasso, dan betaalt u in gelijke maandelijks of 
kwartaaltermijnen.  
7.2 Facturen dient u uiterlijk te betalen op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur 
7.3 Indien u als betaling verplichtige uw verplichting tot betaling van lesgeld niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk nakomt, 
dan zal ik al mijn vorderingen ter inning overdragen aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten alsmede 
eventuele door ons te maken gerechtelijke kosten en wettelijke renten zullen wij aan de betalingsplichtige doorberekenen. 

8 Wijziging persoonlijke gegevens 
Het is in belang van zowel u als leerling als van mijn organisatie dat u wijzigingen in adres, telefoonnummer, naam van 
leerling en/of betalingsplichtige zo spoedig mogelijk meldt bij de leerlingenadministratie 

9 Voorbehoud 
Zangstudio Annemieke Brouwer behoud zich het recht af te wijken van hetgeen in haar publicaties vermeld staat. Wel is zij 
verplicht deze wijziging op verzoek, te motiveren. 

Deventer, oktober 2022 



 


