
Stadsplein 99, 1181 ZM Amstelveen 

020 - 647 14 57 

info@platform-c.nu 

platform-c.nu 

 

Aanmeldings/wijzigingsformulier muziek | dans | theater 

cursusjaar 2022 - 2023 

 
Leerlingnummer    

 

Gegevens (aan te melden) leerling  
 

Achternaam Voorletters + voornaam 
  

Straatnaam + huisnummer 

Postcode + woonplaats 

Telefoon (thuis) Mobiel 
  

Telefoon (werk) E-mailadres 
 

Geboortedatum Man/vrouw 

Naam basisschool groep/klas 2022/2023 
  

 

Schrijft zich in voor de volgende cursus(sen:  

Cursusnummer Naam cursus 

 
1        

 
2        

 

Niet beschikbaar voor lessen op ☐ ma ☐ di ☐ woe    ☐ do ☐ vr ☐ za 

koor (vanaf groep 3): ja / nee kies koor: ☐ Stadsplein maandag ☐ Orion donderdag 

Gewenste pakketvorm bij instrumentale/vocale jaarcursus: 

☐ Groepsles               ☐ individueel 30 minuten           ☐ individueel 45 minuten 

☐ individueel 20 minuten ☐ individueel 35 minuten ☐ individueel 30/2 weken 

☐ individueel 25 minuten ☐ individueel 40 minuten ☐ 10 lessenkaart á 30 minuten 

 
Opmerkingen   

Wil de volgende cursus(sen) ANNULEREN:   

Naam cursus:  Naam cursus:     

Reden:      

Muzikale achtergrond (voor nieuwe leerlingen):  

☐ heeft nooit muzieklessen gevolgd ☐ volgt/volgde elders muzieklessen, namelijk: 

☐ was enige jaren geleden leerling op de Muziek- en Dansschool voor: 

 

Gegevens betalingsplichtige:       

Naam:   m / v disp.nr.   

IBAN rekeningnummer:         

Adres/telefoon (indien afwijkend van bovenstaand):        

E-mail adres (t.b.v. versturen factuur):     Nieuwsbrief ontvangen: ja / nee 

Datum:  Handtekening: 

Gewenste betaling: ☐ binnen 14 dagen na ontvangst factuur In bezit van Amstelveenpas? 

☐ in 3 termijnen (1e na ontvangst factuur, 2e: december, 3e: februari) ja / nee 

(Zo ja, svp kopie inleveren bij de administratie) 

Voor inschrijvings- en betalingsvoorwaarden zie de achterzijde van dit formulier. Voor privacystatement en lesvoorwaarden zie platform-c.nu 

 

Niet invullen (admin.) 

 

 

 

 

Opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

in PC 

 

mailto:info@platform-c.nu


 

 
 
Wat bieden wij u?   
U heeft de keuze uit de lesvormen groepsles of individuele les.* 

 
Het lespakket van elke lesvorm is zeer breed en landelijk gezien absoluut uniek:  
• een heel jaar lang wekelijks les (37 lesweken per jaar) 
• deelname aan samenspel (ensembles/koren/orkesten) kostenloos tot 21 jaar  
• deelname aan optredens, workshops en/of projecten 
• Toetsing en terugkoppeling van de vorderingen richting ouders/verzorgers middels o.a. tien-minuten-gesprekken en 
 rapporten (tot max. 16 jaar) 

 
* Lesvorm 
U kunt kiezen tussen groepsles of individuele les. In een groepsles heeft de leerling met meerdere leerlingen les:  
2 leerlingen krijgen dan samen elke week 30 minuten les, 3 leerlingen samen 45 minuten of 4 leerlingen samen 60 minuten. Voor 
de meeste leerlingen en cursussen is dit een ideale lesvorm om mee te beginnen. 
Natuurlijk kunt u ook kiezen voor individuele les. Dit is mogelijk vanaf 20 minuten per week of (in overleg met de docent) 30 
minuten per twee weken. 

 
Soort les   tarief tot 21 jaar  tarief 21 jaar en ouder 
groepsles   € 645,00   € 780,45 
individueel 20 minuten     € 895,00   € 1.082,95 
individueel 25 minuten  € 1.140,00  € 1.379,40 
individueel 30 minuten   € 1.385,00   € 1.675,85 
individueel 35 minuten  € 1.630,00   € 1.972,30 
individueel 40 minuten  € 1.875,00   € 2.268,75 
individueel 45 minuten  € 2.120,00   € 2.565,20 
Individueel 30/2 weken  € 645,00   € 780,45 
10 lessenkaart à 30 minuten € 342,98   € 415,00 
 
Voorbereidend instrumentale les (t/m 6 jaar): € 575,00 
 
Lesvoorwaarden  
Op onze website www.platform-c.nu vindt u onze Algemene Voorwaarden. 

 

http://www.platform-c.nu/

