INSCHRIJVINGSTARIEVEN
SCHOOLJAAR 2019-2020
Je bent ingeschreven na storting van het inschrijvingsgeld op bankrekeningnummer IBAN BE08 0682 1033 3413 - BIC GKCCBEBB van de Academie voor
Muziek, Woord en Dans. Vermeld in de mededeling je naam en voornaam.
Het inschrijvingsgeld(*) bedraagt voor:
domicilie 2200, 2275, 2280, 2288, 2290, 2460 of 2250 (**)

-18 jaar (geboren in 2002 of later)

overige

18-24 jaar (geboren tussen 1995 en 2001)
+25 jaar (geboren in 1994 of vroeger)

domicilie 2200, 2275, 2280, 2288, 2290, 2460 of 2250
overige
domicilie 2200, 2275, 2280, 2288, 2290, 2460 of 2250
overige

standaard
€ 74
€ 85
€ 139
€ 150
€ 321
€ 332

kortingstarief
€ 50
€ 61
/
/
€ 139
€ 150

met vrijetijdspas (zie 11.)
€ 13,40 / € 8,60
€ 26,40
€ 62,80 / € 26,40

Criteria voor vermindering (Het vereiste attest moet in ons bezit zijn vóór 30 september 2019.)
1.

Voor leerlingen JONGER DAN 18 JAAR van wie een ander lid van het gezin het volledige inschrijvingsgeld reeds heeft betaald in onze academie of in een andere academie (academie voor beeldende kunst of academie voor
muziek, woord, dans). Als het andere gezinslid de lessen niet volgt in onze academie of in de academie voor beeldende kunst van Herentals, bezorg ons dan een kopie van het betalingsbewijs van het volledige inschrijvingsgeld
van het andere gezinslid.
2. Voor leerlingen, jonger dan 18 jaar, die meerdere studierichtingen in een academie volgen (studierichtingen zijn: MUZIEK / WOORD / DANS / BEELDENDE KUNST), moet voor één studierichting het volledige inschrijvingsgeld
betaald worden. Voor elke andere extra gevolgde studierichting wordt het verminderde inschrijvingsgeld betaald.
3. Alle 18- tot 24-jarigen hebben recht op het verminderde tarief (€ 139/€ 150). Studenten hoeven geen attest meer voor te leggen van het kinderbijslagfonds.
4. Voor uitkeringsgerechtigde volledige werklozen: een attest van SEPTEMBER 2019 van de RVA of VDAB, waaruit blijkt dat hij/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld. Het attest moet gedateerd zijn op
september 2019.
5. Voor bestaansminimumtrekkers: een attest van het OCMW. Het attest moet gedateerd zijn op september 2019.
6. Voor personen met een gewaarborgd minimuminkomen: een attest "inkomensgarantie voor ouderen" van het Ministerie van sociale zaken of van de pensioenkas. Het attest moet gedateerd zijn op september 2019.
7. Voor gehandicapten met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of 7 punten (kinderen 66% of 4 punten), of personen ten laste daarvan of voor mindervaliden of personen ten laste daarvan: een attest van het FOD
Sociale Zaken voor personen met een handicap, directie generaal, Kruidtuinlaan 50 bus 105 te 1000 Brussel.
8. Voor residenten in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogisch instituut: een attest van het betrokken tehuis.
9. Voor leerlingen met het statuut van erkende politiek vluchteling of personen ten laste daarvan: het Ministerie van justitie of binnenlandse zaken of het gemeentebestuur.
10. Personen ten laste:
Een leerling kan een korting bekomen omwille van de werkloosheid, het recht op leefloon, de mindervaliditeit of het statuut van politiek vluchteling van de persoon waarvan zij/hij officieel ten laste is. Dit laatste wordt gestaafd
met een document "samenstelling van het gezin" afgeleverd door de gemeentelijke overheid. Het attest moet gedateerd zijn op september 2019.
11. Houders van een Vrijetijdspas (voor inwoners van Herentals, Grobbendonk, Bouwel, Herenthout, Olen en Vorselaar) betalen 20% van het inschrijvingsgeld en worden vrijgesteld van retributies, uitgezonderd de verkoop van
producten en goederen aan de werkelijke kostprijs.
(*) In het inschrijvingsgeld zijn de kosten voor handboeken of partituren niet inbegrepen
(**) Volgens retributiereglement stad Herentals goedgekeurd op 18/02/2019: Leerlingen die hun domicilie in Herentals hebben of in één van de filiaalgemeenten (Lille, Kasterlee, Vorselaar, Grobbendonk, Bouwel of Olen) worden
vrijgesteld van de retributie forfaitaire bijdrage gebruik infrastructuur.
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