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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
1 De vereniging stelt het instrument en het lesmateriaal (de materialen) zonder kosten ter beschikking aan de 
deelnemer. Deze materialen blijven eigendom van Excelsior. De deelnemer verplicht zich door ondertekening 
van deze overeenkomst de materialen goed te onderhouden en na gebruik schoon te maken. 
  
2 De deelnemer is verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal. Hij/zij zal bij beëindiging van 
het gebruik ten behoeve van de vereniging, de materialen ongeschonden retour leveren.  
 
3 Als de deelnemer na de proefperiode besluit lid te worden gaat de betaling van de contributie en/of het 
lesgeld in op de 1e dag van de daaropvolgende maand, ook gaat de deelnemer dan een bruikleenbedrag voor 
het instrument betalen. De deelnemer verplicht zich dan voor een minimale periode van 1 (één) jaar.  
 
4 De lessen worden uitsluitend gegeven met het doel om samen muziek te spelen in het Leerlingenorkest, het 
Jeugdorkest en het Harmonie Orkest. De leerling verplicht zich de lessen en het samenspelen zo veel mogelijk 
te volgen.  
 
5 De betalingen dienen op de eerste dag van de maand te zijn bijgeschreven op: Sns bank  
IBANN/R:NL43SNSB0815299419/Rabo bank IBANNR NL73Rabo051329605 t.n.v.  
Muziekvereniging Excelsior te Alblasserdam.  
Door ondertekening ga ik akkoord met de automatische incasso van het maandbedrag.  
 
6 Voor nieuwe leden die direct in het Harmonie orkest mee gaan spelen gelden lid 3 en 4 niet. Zij worden 
verzocht om aan te geven sinds wanneer zij als muzikant actief zijn in een bij de KNMO aangesloten vereniging.  
Muzikant sinds:___________________ wenst wel/niet gehuldigd te worden door Excelsior bij voorkomende jubilea.  
 
7 Ondergetekende verklaart zich akkoord met genoemde voorwaarden en, voor zover nodig, met het 
lidmaatschap van zijn/haar dochter/zoon en met de statuten en huishoudelijke reglementen (op verzoek 
verkrijgbaar) van Muziekvereniging Excelsior te Alblasserdam.  
 
Handtekening deelnemer    Datum: __________ Plaats: ___________________  
 
 
 
Handtekening ouder verzorger   Datum: __________ Plaats:____________________  
 
 
 
 
Voor minderjarige is tevens een handtekening van de ouder of verzorger verplicht. 

Naam en Voorletters:  

Roepnaam:  Geboortedatum:  

Adres:  Woonplaats:  

Postcode:  Telefoonnummer:  

Email:  Instrument: Vereniging/Eigen * 


