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Beste leerling, ouder, verantwoordelijke

Momenteelk huurt u een instrument van onze Kunstacademie.

Voor degene die het instrument verder willen huren volgend schooljaar kan het bedrag overgeschreven worden op 
dezelfde manier waarop u uw inschrijvingsgeld heeft betaald via mijnacademie.be rekening van de academie. U 
dient te betalen voor 31 augustus 2021.

LET OP: BETAALT U NIET VOOR 31 AUGUSTUS 2021  
DAN KOMT ER AUTOMATISCH EEN BOETE VAN € 30 BIJ!

PRIJSLIJST
Voor alle instrumenten geldt volgende regeling: € 150 per schooljaar. De enige uitzonderingen hierop zijn:
• viool, trompet en kinderhoorn: € 75 per schooljaar
• contrabas: € 200 per schooljaar
• kindertrompet en kindertrombone: € 50 per schooljaar.

TERUGBRENGEN
Voor degene die het instrument niet meer willen huren volgend schooljaar moet het instrument voor 30 juni 
worden binnengebracht. In het andere geval wordt er een boete aangerekend van € 30 + € 15/maand vanaf 
september dat het instrument niet binnengebracht wordt, bij het niet verder verlengen van het huurcontract.

Dit kan enkel vanaf 7 juni 2021 op maandag en woensdag tussen 15u en 19u, en op en vrijdag tussen 15u en 18u 
mits het maken van een afspraak.

Klik hier om uw afspraak vast te leggen.

AFSPRAAK IN DE ACADEMIE
Ingang via de poort. De deur naast het onthaal en volg de pijlen “instrumentenverhuur”. Slechts twee personen 
mogen binnenkomen! 

Gelieve alleen te komen of eventueel ouder/verantwoordelijke en kind.

ONTSMETTEN INSTRUMENT
Door de huidige omstandigheden is het zeer belangrijk om het instrument ontsmet binnen te brengen:
• Voor de snaarinstrumenten: het instrument afkuisen met een vochtige doek met alcohol.
• Voor de blaasinstrumenten: al de mondstukken een nacht laten weken in een oplossing met detergent daarna het 

mondstuk droogwrijven, de rest van het instrument afkuisen met een vochtige doek met alcohol.

Mag ik u vragen deze maatregelen strikt toe te passen voor de veiligheid van iedereen! Mochten er nog vragen of 
onduidelijkheden zijn mag u mij altijd mailen. 

Alvast bedankt voor uw vlotte medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Nicolas-Alexander Vande Wiele – nicolasalexander.vande.wiele@muziek-academie.be

http://mijnacademie.be
https://calendar.google.com/calendar/selfsched?sstoken=UUs4RnJPZi1ZWlpufGRlZmF1bHR8YTc0ZjBiMzM0NDE1MGQyODYxOGNjZjU1YWEzYzkxMjg
mailto:nicolasalexander.vande.wiele%40muziek-academie.be?subject=

