Prijzen (Prijswijzigingen voorbehouden)

VEMUDOS INSTRUMENTENFONDS
Torenstraat 1D 1741 CB Schagen
Info@dacaposchagen.nl
06-30232599
Het aanschaffen van een muziekinstrument is geen eenvoudige zaak.
DA CAPO helpt u graag bij deze belangrijke keus.
Dat kan met deskundig advies, maar ook kunt u via het VEMUDOS
instrumentenfonds een instrument huren of in huurkoop aanschaffen. U hebt dan
altijd een instrument van goede kwaliteit tegen een redelijke prijs met een
volledige garantie. Er zijn 2 mogelijkheden:

huren,
dit kan alleen bij de volgende mogelijkheden:
tijdens het oriëntatiejaar voor maximaal 1 jaar
tijdens een probeer cursus
kleine instrumenten voor jonge kinderen zoals:
terts-gitaar, kleine harp en kleine viool

U betaalt de huur na ontvangst van de rekening

huurkoop,
U betaalt maandelijks een huurbedrag totdat het instrument is afbetaald.
Het instrument wordt in 1, 2 of 3 jaar afbetaald.
Dit is afhankelijk van de prijs van het instrument.
Na een jaar heeft u de volgende mogelijkheden:
1. U verlengt de huurperiode met 1 jaar.
2. U betaalt het restant en koopt het instrument.
3. U stopt met huren, levert het instrument in en krijgt van ons 40%
van de huur terug.

De betaling geschiedt via een incasso-systeem.
Instrumenten voor de nieuwe cursus moeten voor 1 juli
via het bijgevoegde formulier worden aangevraagd.
Tijdens het seizoen geldt een periode van twee weken tussen de
datum van ontvangst van het formulier en levering van het
instrument. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst
in behandeling genomen.

Huurkoop prijzen 2015/2016
instrument
Gitaar + hoes
Elec.Gitaar + versterker en hoes
Keyboard + draagtas, adapter, stand.
Trompet + etui
Dwarsfluit + etui
Klarinet + etui
alt saxofoon + koffer
tenor saxofoon + koffer

per maand
€ 20,00
€ 32,00
€ 22,00
€ 20,00
€ 26,00
€ 30.00
€ 40,00
€ 50,00

jaren
1
1
2
3
3
3
3
3

Huur instrumenten oriëntatie-periode
per ½ jaar
¾ gitaar
€ 35,00
hele gitaar
€ 35,00
elec.gitaar en basgitaar € 40,00
keyboard
€ 40,00
trompet
€ 40.00
dwarsfluit
€ 50,00
klarinet
€ 50,00
alt saxofoon
€ 50,00
kleine harp
€ 50,00
kleine viool
€ 25,00 (indien voorradig)

Huur instrumenten probeercursus
voor 6 lessen
gitaar
€ 25,00
elec.gitaar en basgitaar € 25,00
keyboard
€ 25,00
trompet
€ 25,00
dwarsfluit
€ 30,00
klarinet
€ 30,00
alt saxofoon
€ 35,00

Voor piano en drumstel zijn andere regelingen.
De coördinator kan u hierover informatie geven.

termijnen
10
10
20
30
30
30
30
30

VEMUDOS
INSTRUMENTENFONDS
2015/2016

AANMELDINGSFORMULIER VOOR

AANMELDINGSFORMULIER VOOR

VEMUDOS INSTRUMENTENFONDS

VEMUDOS INSTRUMENTENFONDS

AANVRAAG INSTRUMENT ……………………….

AANVRAAG INSTRUMENT ……………………….

NAAM LEERLING ………………………………...…

NAAM LEERLING ………………………………...…

GEB DATUM…………………….

GEB DATUM…………………….

NAAM OUDER/VERZORGER (bij minderjarige leerling)

NAAM OUDER/VERZORGER (bij minderjarige leerling)

………………………………………….

………………………………………….

STRAAT ………………………………. NR …………

STRAAT ………………………………. NR …………

POSTCODE …………

POSTCODE …………

PLAATS …………………

PLAATS …………………

TEL NR ………………………………………………..

TEL NR ………………………………………………..

E-mail adres …………………………….

E-mail adres ……………………………..

DOCENT ………………………………………………

DOCENT ………………………………………………

SOORT CURSUS: …………………………………….

SOORT CURSUS: …………………………………….

OPMERKINGEN ……………………………………..

OPMERKINGEN ……………………………………..

DATUM ………………….HANDTEKENING ………….……

DATUM ………………….HANDTEKENING ………….……

Dit formulier inleveren bij je docent, of opsturen naar:
Torenstraat 1D, 1741 CB Schagen.
Behandeling in volgorde van binnenkomst.

Dit formulier inleveren bij je docent, of opsturen naar:
Torenstraat 1D, 1741 CB Schagen.
Behandeling in volgorde van binnenkomst.

