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Kunstenschool ZG  

Voorwaarden en tarieven 2020-2021 

Algemeen 
 

- Alle voorwaarden en tarieven zijn te vinden op onze website: www.kunstenschoolzg.nl, op te vragen bij het  
secretariaat en kunnen op verzoek worden toegestuurd.  

- Kunstenschool ZG wordt verder KZG genoemd. 
- Het werkgebied van KZG is de Gemeente Stadskanaal en de Gemeente Westerwolde Zuid (regio voorheen 

gemeente Vlagtwedde).  
- Onder leerling en deelnemer wordt verstaan: een natuurlijk persoon die aan een activiteit van KZG deel 

neemt. 
- Onder Ensemble wordt verstaan:  een groep van minimaal 5 personen die een vorm van kunst maken. 

 
 

Cursussen 
  

Cursus   Leeftijd  Abonnements-  Instap-    Gratis 
     vorm   momenten   proeflessen 
MUZIEK 

- Harfa   alle  jaarabonnement elk moment   2 
- Muziek voor Peuters  2+  12 lessen  na zomervakantie en februari  geen 
- Muziek voor Kleuters  4+  jaarabonnement elk moment   2  
- Muziekwerkplaats   6+  jaarabonnement elk moment   2 
- Kinderkoor   6+  jaarabonnement elk moment   2  
- Theorie & examen alle  10 lessen  na zomervakantie en januari  geen 
- Muziekles met kleur  alle  10/20/35 lessenkaart elk moment   2 
- Reageren op Muziek  alle  14 lessen   na zomervakantie en januari geen 
 

DANS 
- Kinderdans  3,5+  jaarabonnement elk moment   2  
- Ballet    4+, 6+, 12+ jaarabonnement elk moment   2  
- Streetdance  6+ 12+  jaarabonnement elk moment   2  
- Wedstrijdteam Dans 10+  jaarcursus  auditie begin cursusjaar geen  
- Dance Workout  21+  jaarabonnement elk moment   2 

 
THEATER 

- Jeugdtheater   6+, 12+  jaarabonnement na zomervakantie en januari 2  
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Toelichting bij de cursussen 
 
Gratis proeflessen 
Als je nog niet weet of de cursus geschikt voor je is, bieden wij bij de jaarabonnementen 2 gratis proeflessen aan.  

 
Harfa Muzieklessen  
Wij bieden HARFA-lessen aan leden van muziekverenigingen en koren. Leerlingen die aantoonbaar lid zijn van een 
muziekvereniging of koor krijgen tegen een gereduceerd tarief les. De muziekvereniging of het koor moet binnen het 
werkgebied van KZG gesitueerd zijn en door KZG erkend zijn. De leerling dient door de vereniging aangemeld te 
worden bij KZG. 
Er kan wekelijks of 2-wekelijks les gevolgd worden. 

• Het betreft individuele lessen, waarbij er keuze is uit de duur van 20, 30 of 40 minuten. 

• Jaarlijks zijn er minimaal wekelijks 37 lessen per jaar en 2-wekelijks 19 lessen per jaar. 

• Het HARFA-pakket is inclusief 10 theorielessen + examen en examengeld.  

• Het HARFA-pakket is exclusief lesboek voor theorielessen. 
 

Muziek met Kleur 
Reageren op muziek 
Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor het speciaal onderwijs en/of mensen met een beperking. 

• ‘Muziek met kleur’ kan gevolgd worden aan de hand van een 10, 20 of 35 lessenkaart: 
o De lessenkaart is na afgifte maximaal 2 kalenderjaren geldig; 
o De werkelijk bezochte les wordt afgetekend. 

• ‘Reageren op muziek’ is een reeks van 14 lessen. 
 

Ensembles 
Het KZG faciliteert ensembles op het gebied van Dans, Muziek, Koren en Theater. 
Wij zorgen voor een ensembleleider of dirigent en faciliteren in oefen- en uitvoeringsruimte, muziekstukken,  
instrumenten, kostuums en andere benodigdheden in overleg.  
De organisatie en vergoeding is maatwerk en wordt samengesteld in overleg. 
 
Berekening jaarabonnementsgeld bij instapmoment gedurende het jaar 
Als gedurende het lopende schooljaar gestart wordt met een jaarcursus wordt het lesgeld over het resterende jaar in 
rekening gebracht.  
 
Wachtlijst 
Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen hanteert KZG een maximum aantal leerlingen per groep. 
Is een groep vol dan komt de aangemelde deelnemer op een wachtlijst en volgt plaatsing als er ruimte ontstaat. 
 

Betalingsmogelijkheden 

 
Betalen kan op de volgende manieren: 

• Een factuur kan in één keer, binnen twee weken na ontvangst van de nota, betaald worden; 

• Een jaarcursus kan via automatische incasso in maximaal 8 maandelijkse termijnen gedurende het cursusjaar 
betaald worden; 

• De volgende lessenreeksen kunnen via automatische incasso in maximaal drie termijnen betaald worden: 
o Muziek met kleur, 35 lessen 
o Reageren op Muziek, 14 lessen 
o Muziek voor Peuters , 12 lessen 
o Theorie & examen, 10 lessen 

• Er is een pinautomaat aanwezig bij de receptie van locatie Stadskanaal, waar tijdens openingstijden van het 
secretariaat (maandag t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur) betaald kan worden. 
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Kortingen 
Gezinskorting 
Indien er meerdere gezinsleden een jaarcursus volgen of meerdere cursussen worden gevolgd door één gezinslid 
dan geldt een korting van 10% vanaf de tweede cursus. 
NB: De korting geldt niet voor HARFA-lessen en het wedstrijdteam Dans, aangezien op die tarieven al een korting is 
toegepast. 
 
Korting bij laag inkomen 
Via Kunstenschool ZG:  
Leerlingen of cursisten kunnen een korting van 25% ontvangen.  
KZG heeft hiervoor de bevestiging van de toekenning van het gemeentefonds nodig: 

• Voor de gemeente Stadskanaal van het Sociaal Participatiefonds; 

• Voor de gemeente Westerwolde van de Participatieregeling.  
 
Via stichtingen en fondsen:  
Ook bij stichtingen en fondsen kan een aanvraag ingediend worden in tegemoetkoming van cursuskosten.  
Kijk voor de voorwaarden op de site van de betreffende stichting en/of fonds: 

• Jeugdfonds Sport & Cultuur Stadskanaal en Westerwolde: www.jeugdfondssportencultuur.nl  

• Stichting Leergeld: www.leergeld.nl  
Indien het lesgeld wordt betaald door een fonds of stichting,  wordt de volgende procedure gehanteerd: 

• De leerling mag 2 keer een proefles volgen; 

• De leerling wordt ingeschreven door de ouder/verzorger; 

• De leerling komt op de wachtlijst; 

• Ouders/verzorgers regelen de subsidieaanvraag; 

• Zodra de toekenning van het fonds of de stichting binnen is bij KZG, wordt de leerling geplaatst. 
 

Aanmelden en opzeggen 
 
Aanmelden of opzeggen kan op de volgende manieren: 

• via de website van het KZG (www.kunstenschoolzg.nl) 

• via een email aan het KZG (info@kunstenschoolzg.nl) 

• via een inschrijf- of afmeldformulier dat bij het secretariaat verkrijgbaar is 
Aanmelden en opzeggen moet te allen tijde SCHRIFTELIJK gebeuren. 
Bij jaarcursussen geldt dat de aanmelding van kracht blijft tot het moment van opzeggen. 
 

Restitutie lesgeld 
 
Restitutie bij tussentijdse opzegging jaarcursus 
Bij tussentijdse opzegging houden wij een maand opzegtermijn aan. Het lesgeld over de resterende periode na de 
einddatum wordt gerestitueerd. Bij opzegging na 15 mei 2021 vervalt de mogelijkheid tot restitutie.  
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de directie hiervan afgeweken worden. 
 
Restitutie bij verzuim van een docent  
In geval van verzuim van een docent vindt er restitutie plaats: 

- Bij wekelijkse lessen vanaf de 4de les in een cursusjaar; 
- Bij 2-wekelijkse lessen vanaf de 3de les in een cursusjaar.  

Bij bedragen lager dan € 10,- vervalt de mogelijkheid tot restitutie. 
Indien KZG een vervangende docent inzet volgt geen restitutie. 
 
Restitutie bij verzuim van een cursist 
In geval van verzuim van een cursist vindt er restitutie plaats: 

- Als aangetoond kan worden dat verzuim het gevolg is van een buitengewone situatie. De directie stelt vanuit 
advies van het secretariaat vast of er sprake is van een buitengewone situatie; 

- Bij wekelijkse lessen vanaf de 4de les in een cursusjaar; 
- Bij 2-wekelijkse lessen vanaf de 3de les in een cursusjaar.  
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Bij bedragen lager dan € 10,- vervalt de mogelijkheid tot restitutie. 
 
Restitutie bij rampen en overmacht 
Als lessen niet door kunnen gaan als gevolg van rampen en overmacht wordt geen restitutie verleend. 
 

Huren  
 

• Instrument huren 
 
Instrument huren via KZG: 
Het is mogelijk via KZG een instrument te huren. Hiervoor wordt een huurovereenkomst gesloten. 
Huurprijs:  djembé, dwarsfluit, gitaar, trompet, viool:   € 57,-  per cursusjaar. 
Huurprijs: accordeon, cello, klarinet, saxofoon en xylofoon:  € 88,- per cursusjaar. 
NB: de prijzen worden in principe met 2% geïndexeerd per cursusjaar. 
 
Borgsom huur instrument 
Voor het huren van een instrument wordt een borgsom van 50% van de huurprijs per jaar berekend. 
 

• Locatie huren 
 
Les- of oefenruimte huren 
De locaties en prijzen zijn te vinden op www.kunstenschoolzg.nl. 
 

• Restitutie bij tussentijdse opzegging huur instrument of ruimte 
 
Bij tussentijdse opzegging van de huur houden wij een maand opzegtermijn aan. De huur over de resterende  
periode na de einddatum wordt gerestitueerd. Bij opzegging na 15 mei 2021 vervalt de mogelijkheid tot restitutie.  
Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan in overleg met de directie hiervan afgeweken worden. 
 

Privacywetgeving  
 
In verband met privacywetgeving worden de gegevens van leerlingen strikt gebruikt voor informatieverstrekking en 
verwerking rond de producten van Kunstenschool ZG en níet verstrekt aan derden. 
De volledige AVG-informatie is te vinden op: www.kunstenschoolzg.nl. 
 
Foto- en filmmateriaal 
Bij voorstellingen is meestal een professionele fotograaf aanwezig om foto’s te maken. Deze foto’s gebruiken we 
vervolgens voor onze website, facebook, twitter, persberichten, flyers en advertenties. Het is voor ons heel lastig zo 
niet ondoenlijk om tijdens een voorstelling onderscheid te maken of personen wel of niet gefotografeerd mogen 
worden. Als wij bepaalde personen niet mogen fotograferen, dan zouden we hele onderdelen van voorstellingen 
niet kunnen vastleggen. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn. De foto’s die wij gebruiken in onze communicatie-
uitingen zullen meestal vrij algemeen zijn. Mocht iemand close-up op een foto staan dan zullen wij hiervoor eerst 
toestemming vragen aan de betreffende persoon en ouders/verzorgers voor publicatie. Het is goed om te bedenken 
dat bij voorstellingen ook door het publiek foto’s en filmpjes gemaakt worden. Ook deze worden gedeeld via sociale 
media. Hierop hebben wij als Kunstenschool ZG geen invloed. 
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Jaarrooster 2020 - 2021  

 
Cursusjaar 
Het cursusjaar 2020-2021 loopt van 17 augustus 2020 tot en met 11 juli 2021. 
 
KZG is gesloten tijdens de volgende perioden: 
Herfstvakantie      12 oktober t/m 18 oktober 2020 
Kerstvakantie      21 december 2020 t/m 3 januari 2021 
Voorjaarsvakantie     22 februari  t/m 28 februari 2021 
Goede Vrijdag & Pasen     2 april t/m 5 april 2021 
Koningsdag      27 april 2021 
Meivakantie      3 mei t/m 16 mei 2021 
Pinksterdagen      23 & 24 mei 2021 
Zomervakantie      12 juli t/m 22 augustus 2021 
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Tarieven 2020 - 2021 

GEMEENTEGEBONDEN: STADSKANAAL & WESTERWOLDE Jonger dan 21 jaar* 21 jaar en ouder* 

HARFA muziekles   
➢ minimaal 37 x per cursusjaar; wekelijkse les 
➢ inclusief 10 theorielessen + examen en examengeld, exclusief lesboek 
➢ individuele les 

 
20 minuten: € 279,50 
30 minuten: € 419,25 
40 minuten: € 559,00 

 
20 minuten: € 441,75 
30 minuten: € 662,50 
40 minuten: € 883,50 

HARFA muziekles   
➢ minimaal 19 x per cursusjaar; 2-wekelijks les 
➢ inclusief 10 theorielessen + examen en examengeld, exclusief lesboek 
➢ individuele les 

 
20 minuten: € 143,50 
30 minuten: € 215,25 
40 minuten: € 287,00 

 
20 minuten: € 226,75 
30 minuten: € 340,25 
40 minuten: € 453,75 

NIET GEMEENTE GEBONDEN Jonger dan 21 jaar* 21 jaar en ouder* 

Muziek voor Peuters  
➢ 12 x 60 minuten per les per blok 
➢ twee keer per cursusjaar start een (verschillend) blok 
➢ groepsles 

 
€ 95,00 

 
n.v.t. 

Muziek voor Kleuters  
➢ minimaal 37 x per cursusjaar, 30 minuten per les 
➢ mimimaal 37 lessen per jaar 
➢ groepsles 

 
€ 99,25 

n.v.t. 

Muziekwerkplaats 
➢ minimaal 37 x per cursusjaar, 45 minuten per les 
➢ Leerlingen Muziekwerkplaats zijn ook gratis lid van het kinderkoor 
➢ groepsles 

 
€ 132,25 

 
n.v.t. 

Kinderkoor 
➢ minimaal 37 x per cursusjaar, 30 minuten per les 
➢ Kinderen Muziekwerkplaats zijn ook gratis lid van het kinderkoor 
➢ mimimaal 37 lessen per jaar 
➢ groepsles 

 
€ 113,75 

 
n.v.t. 

Muziektheorie + examen voor niet-Harfa cursisten 
➢ 10 x 60 minuten theorieles + examen 
➢ exclusief theorieboek 
➢ groepsles 

 
€  75,75 

 
€   91,75 

Muziek met kleur (speciaal onderwijs en/of beperking) 
➢ 30 minuten per les 
➢ op basis van lessenkaart 
➢ individuele les 

Lessenkaarten: 
10 x- € 208,25 
20 x- € 413,25 
35 x- € 695,75 

Lessenkaarten: 
10 x- € 252,00 
20x- € 500,00 
35 x- € 841,75 

Reageren op Muziek (speciaal onderwijs en/of beperking) 
➢ 14 x 45 minuten per les 
➢ groepsles 

 
€ 119,25 

 
€ 144,25 

Ballet/Kinderdans onder 6 jaar 
➢ minimaal 37 x per cursusjaar; 45 minuten per les 
➢ mimimaal 37 lessen per jaar 
➢ groepsles 

 
€ 179,00 

 
n.v.t. 

Ballet/Streetdance vanaf 6 jaar 
➢ minimaal 37 x per cursusjaar; 60 minuten per les 
➢ mimimaal 37 lessen per jaar 
➢ groepsles 

 
€ 179,00 

 
n.v.t. 

Wedstrijdteam Dans 
➢ minimaal 37 x per cursusjaar; 60 minuten per les 
➢ naast deelname aan het wedstrijdteam neemt een cursist verplicht deel 

aan één van de andere danslessen i.v.m. technieken 
➢ mimimaal 37 lessen per jaar 
➢ groepsles 

 
€ 160,25 

 
n.v.t. 

Dance Workout 21+   
➢ minimaal 37 x per cursusjaar; 60 minuten per les 
➢ mimimaal 37 lessen per jaar 
➢ groepsles 

 
n.v.t. 
 

 
€ 200,00 

Jeugdtheater  
➢ minimaal 37 x per cursusjaar; 75 minuten per les 
➢ mimimaal 37 lessen per jaar 
➢ groepsles 

 
€ 259,25 

 
n.v.t. 
 
 

Verhuur instrumenten 
➢ Djembé, dwarsfluit, gitaar, trompet, viool 

 
€ 57,00 

 
€ 57,00 

➢ Accordeon, cello, klarinet, saxofoon, xylofoon € 88,00 € 88,00 

*Als peildatum voor de leeftijdsgrens houdt KZG 1 augustus aan.  
  Alle bedragen zijn inclusief BTW. 


