Inschrijven & tarieven

INSCHRIJVINGSTARIEVEN SCHOOLJAAR 2018-2019

JONGEREN (6-17 jaar): € 69,00 en/of € 46,00 (als 2e lid van gezin of sociaal tarief)
VOLWASSENEN: € 311,00* en/of € 133,00 (sociaal tarief)
STUDENTEN: € 133,00* (enkel met geldig attest)
HUUR INSTRUMENT: € 41,00 + € 88,00 (waarborg)
In deze prijs is inbegrepen: een reductiekaart “Cultureel Centrum” + een bijdrage
reproductierecht Semu.
Jongeren krijgen 50% korting en volwassenen 25 % met een OK-pas, met uitzondering
van de waarborg:
JONGEREN (6 - 17 jaar): 36,5 euro (normaal tarief) & 25 euro (sociaal tarief)
VOLWASSENEN: 234,25 euro (normaal tarief) & 100,75 euro (sociaal tarief)
OVERIGE INSCHRIJVINGSINFORMATIE
Betalingswijze
Mogelijkheid tot betaling met Bancontact op het secretariaat, of via een factuur met
overschrijvingsformulier.
Betaling met Sport- en Cultuurcheques kan via het loket van de financiële dienst van de
gemeente.
Een gespreide betaling is mogelijk tot einde september; bij de aanvang van het nieuwe
schooljaar. Voor meer informatie hieromtrent contacteer je best het secretariaat van de
school.

Herinschrijvingen
Elke leerling die is ingeschreven geweest voor een cursus aan onze school en deze
volgend schooljaar wilt blijven volgen, moet zich steeds opnieuw inschrijven voor deze
cursus eenmaal de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar starten.
JE WORDT DUS NIET AUTOMATISCH HERINGESCHREVEN VOOR EEN CURSUS DIE JE TIJDENS HET
SCHOOLJAAR VOLGDE.
Online inschrijven
Je kan online inschrijven via www.mijnacademie.be t.e.m. 30 september 2018.
Meer informatie omtrent online inschrijven kan u ook terugvinden op de pagina ONLINE
INSCHRIJVEN.
Je hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks op het secretariaat van de academie in te
schrijven gedurende de openingsuren en tijdens de speciale inschrijvingsdagen:
Zaterdag 30 juni 2018: 09u00-12u00
Dinsdag 28 augustus 2018: 13u00-20u00
Donderdag 30 augustus 2018: 13u00-18u00
Reglementen
Hieronder kan je volgende reglementen inkijken:
Academiereglement
Huurcontract instrument

Contact
Academie Hamme



Marktplein Hamme







052 47 83 84

Marktplein 20-21
9220 Hamme

052 48 42 26
academie@hamme.be
http://www.academiehamme.be
Vandaag open van 12:30 tot 20:30
Morgen open van 10:00 tot 20:30

Alle informatie

