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TARIEVEN 2020 HARMONIE “PRO HONORE ET VIRTUTE’‘ (Geldig vanaf september 2020) 

1. Jaarlijkse muzikantenbijdrage 
a. Basisbijdrage voor alle muzikanten      €   15,00 
b. Orkest specifieke bijdrage Samenspeelorkest    €   63,75 
c. Orkest specifieke bijdrage Leerlingpercussiegroep    €   63,75 
d. Orkest specifieke bijdrage Opleidingsharmonie    € 137,75 
e. Orkest specifieke bijdrage Malletgroep     € 137,75 
f. Orkest specifieke bijdrage Harmonieorkest     € 221,25 

 
2. Lesgeld opleidingen1 (met ingang van september 2020) 

a. Leerling slagwerkmuzikanten tot en met 20 jaar    € 832,50 
b. Leerlingen slagwerkmuzikantenmuzikanten vanaf 21 jaar   € 832,50 
c. Leerling blaasmuzikanten (inclusief blokfluit)    Zie 040Muziek 

 
3. Examenkosten en -vergoeding slagwerkopleiding (met ingang van september 2020) 

a. Theorie         €   25,00 
b. Praktijk A en B        €   40,00 
c. Praktijk C        €   50,00 
d. Praktijk D        €   75,00 

 
4. Bruikleenvergoedingen en waarborgsommen 

a. Bruikleen instrument van PHEV      €    50,00 
b. Bijdrage gebruik slagwerkinstrumenten     €    25,00 
c. Waarborgsom Instrument, koffer en uniform    €    50,00 

 
5. Overig 

a. Heffing(en) en overige vaste bijdrage(n) blaaskapel en seniorenorkest  €   22,50 
b. Bijdrage onderhoudskosten eigen instrument (bij deelname regeling)  €   50,00 

 
6. Bepalingen 

a. Als er sprake is van drie of meer muzikanten uit één gezin, woonachtig op één adres, dan geldt voor alle 
muzikanten van het gezin een procentuele gezinskorting van 12,5% op zowel muzikantenbijdrage als (alleen bij 
drie slagwerkers) het lesgeld. Uitwonende studenten tellen in beginsel mee als zijnde thuiswonend. 

b. Opzegging als muzikant van PHEV en/of de muzieklessen kan maandelijks per de eerste van de maand. De 
muzikantenbijdrage dient voldaan te worden voor de lopende maand. 

c. Beëindiging van de slagwerklessen bij PHEV kan tweemaal per jaar en wel voor 1 juli, of voor 1 januari. De 
lesgelden dienen voldaan te worden voor het lopende halfjaar. 

d. Voor tarieven en bepalingen van de muzieklessen bij 040Muziek geldt het 040Muziek Inschrijfformulier Son en 
Breugel met de bijbehorende algemene voorwaarden. 

	
1	Sinds 01-08-2018 wordt de gemeentelijke subsidie voor muziekopleidingen niet meer aan PHEV, maar aan de leerling zelf verleend. 
Leerlingen/ouders kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente (Voor meer informatie, voorwaarden, indientermijnen, 
enz., zie website gemeente: www.sonenbreugel.nl). 
	


