Inschrijvingsformulier Singeleke muziekatelier 2022-2023
I. Contact gegevens van de ouders
Ouder 1

Ouder 2

Naam
Voornaam
Adres
Telefoon
Gsm
e-mailadres

II. Gegevens van de in te schrijven gezinsleden
1. Algemene gegevens:
gezinslid 1

gezinslid 2

gezinslid 3

gezinslid 4

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Gsm
e-mailadres

2. Inschrijving: (Duid uw keuze aan met kruisjes of vul voornaam in)
gezinslid 1
gezinslid 2
NOTENLEER
e
GEEN 1 jaar in 2022-2023
xxxx
xxxx
e
2 jaar
e
3 jaar
ste
volwassen (15+) 1 jaar
e
volwassen (15+) 2 jaar

gezinslid 3
xxxx

gezinslid 4
xxxx

INSTRUMENT
e
ste
(vanaf 2 j notenl. of 1 j volw. (15+))
Piano
Klassieke gitaar
Dwarsfluit
Viool
Voor jongerenkoor, zie: singelekekoor.be
3. Enkel in te vullen voor nieuwe leerlingen:
Muzikale voorkennis:
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4. Berekening van het over te schrijven bedrag per gezin – v2021-2022
Aantal
Notenleer
Notenleer volwassenen (15+)
Instrument

prijs (in euro)
80,00
95,00
190,00
SUBTOTAAL:

Korting Notenleer+instrument
de
Korting 2 instrument *
e
Gezinskorting vanaf 2 gezinslid

totaal bedrag

- 40,00
- 20,00
- 20,00
TOTAAL:

* 2de instrument is niet altijd mogelijk (afhankelijk van de beschikbaarheid van een leerkracht)

Belangrijk!!
Wij verzoeken u te betalen vóór 15 september 2022 via overschrijving
naar: IBAN: BE33 0013 1903 9746 BIC: GEBA BE BB
op naam van Singeleke muziekatelier, 9810 Eke
Schrijf in de mededeling de naam van de leerling(en) en vak(ken).
U kan zich online inschrijven via onze website ofwel dit formulier invullen en
terugsturen naar info@singelekemuziekatelier.be
of per post naar Els Van Lysebettens, Zuiderbiesten 39, 9810 Eke
De inschrijving is pas definitief na betaling.
5. Contactgegevens leerkrachten (voor praktische afspraken):
(vermelde dagen/tijden zijn onder voorbehoud tot gemaakte afspraak)
VAK
Notenleer (za)(1u)
de
de
2 , 3 jaar
Notenleer volw. (15+)
Piano (coordinatie)
Piano
Viool
Dwarsfluit
Klassieke gitaar (coordinatie)
Klassieke gitaar

LEERKRACHT
Karen De Wilde
Els Van Lysebettens
Els Van Lysebettens
Elise Debusschere
Evelyn Bogaert
Karen De Wilde
Bart Coene
Frederic Lejeune

TELEFOON
0474/931615
09/385 8418
09/385 8418
09/385 8418
0471/649323
0479/071421
0474/931615
0472/980976

E-MAIL
dewildek@hotmail.com
elsenkoen@skynet.be
elsenkoen@skynet.be
elsenkoen@skynet.be
elisedebusschere@hotmail.be
Evelyn@bogaert.com
dewildek@hotmail.com
blhcoene@gmail.com
frederic.lejeune@telenet.be

U kan dit formulier steeds terugvinden op onze website https://singelekemuziekatelier.be bij info-inschrijving.
U kan zich daar ook gemakkelijk online inschrijven.
Privacy: Deze gegevens worden enkel gebruikt om uw gezin in te schrijven voor de lessen van Singeleke muziekatelier. Singeleke
respecteert uw privacy en verzamelt enkel de persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Deze gegevens zijn nodig
voor de behandeling van uw inschrijving en voor de begeleiding tijdens het werkjaar en worden nooit aan derden doorgegeven.
U hebt steeds het recht op inzage of verbetering van uw gegevens. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw
persoonsgegevens uit ons databestand verwijderd worden.
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