
 
 

 

 
FINANCIEN - Retributiereglement Jeugd- en Muzische ateliers ‘De Harp’ 
 
Dit retributiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 april 2015 
 

 

 

Artikel 1.- Er wordt ten voordele van de gemeente een retributie gevestigd op het leveren van diensten en 

prestaties betreffende de Jeugd- en Muzische Ateliers De Harp.  

 

Artikel 2.- De retributie is verschuldigd door de aanvrager van en/of de deelnemer aan de cursussen.  

 

Artikel 3.- De bedragen van de retributie worden als volgt bepaald:  

 

Cursussen Prijs per schooljaar Opmerkingen 

Jeugd 

t.e.m. 25 jaar 

Volwassenen 

vanaf 26 jaar 

Notenateliers   95,00 EUR --- --- 

Notenleer 150,00 EUR 200,00 EUR vanaf 15 jaar 

Instrumentenlessen 

(= individuele lessen) 

125,00 EUR 320,00 EUR min. 30 lessen per schooljaar 

Samenspelklassen 75,00 EUR 100,00 EUR gitaar, blazers of Musica Tempore 

min. aantal ingeschrevenen = 5   

Theaterateliers 125,00 EUR --- --- 

Cre’ateliers 125,00 EUR --- inclusief verbruikersmateriaal 

Creaclub 150,00 EUR 200,00 EUR vanaf 16 jaar 

exclusief verbruikersmateriaal 

Aankoop blokfluit 40,00 EUR prijs per stuk 

Meerprijs niet-inwoners groot-Zedelgem: 

- jeugd: + 10,00 EUR per leerling per cursus per schooljaar 

- volwassene: + 30,00 EUR per leerling per cursus per schooljaar 

Gelijktijdige inschrijvingen vanaf 3 kinderen uit hetzelfde gezin en gedomicilieerd op hetzelfde adres, geven 

recht op een terugbetaling van 10,00 EUR per kind per cursus en op voorwaarde dat de 3 kinderen ook 

effectief deelnemen. 

 

Artikel 4.- De retributie wordt betaald bij inschrijving: online of via overschrijving. De deelnemers zijn pas 

ingeschreven na betaling van het volledige bedrag. 

 

Artikel 5.- Terugbetalingen wegens geen deelname aan de lessen of bij gelijktijdige inschrijving vanaf 3 

kinderen uit hetzelfde gezin zijn enkel mogelijk mits schriftelijke vraag aan de jeugddienst: 

Individuele lessen Melding vóór 15 augustus Melding vanaf 15 augustus 

Jeugd volledige bedrag – 25,00 EUR administratiekost geen terugbetaling 

Volwassenen volledige bedrag – 50,00 EUR administratiekost geen terugbetaling 

Groepslessen Melding vóór aanvang  Melding na aanvang lessen 

Jeugd volledige bedrag – 25,00 EUR administratiekost geen terugbetaling 

Volwassenen volledige bedrag – 50,00 EUR administratiekost geen terugbetaling 

Indien de cursist de studies staakt of onderbreekt, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling. 

 

Artikel 6.- Alle terugbetalingen gebeuren door de financiële dienst van de gemeente na 1 oktober van het 

lopende schooljaar. 

 

Artikel 7.- Bij gebrek aan betaling in der minne zal de inning worden gevorderd overeenkomst de 

invorderingsprocedure van niet-fiscale ontvangsten. 

 

 
(De integrale gemeenteraadsbeslissing kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op financiën@zedelgem.be) 


