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Naam en voorletters 

Roepnaam 

Adres 

Postcode Woonplaats 

Telefoon 

Geboortedatum 

Instrument Stemming1 

Bes / C / Es / F 

 

Partij 

Merk en type2 

 

Behaalde diploma HaFaBra1 

A / B / C / D / geen 

 

Betalingswijze 

maandelijks 

 

Rekeningnummer 

 

Plaats 

 
Datum 

 

Ondertekening3 

 

Geslacht 1 

m / v 

 

Orkest1 

groot / leerlingen 

 

Eigendom instrument1 

particulier / KZHM 

 Aanschafdatum2 

 
Aanschafwaarde2 

  € 

Muzieksleutel1 

F / G 

 

e-mailadres 

Muziekles gehad1 

nee / ja 

 

Serienummer2 

 

Aantal jaar les Datum laatst behaalde diploma 

 

Persoonlijke gegevens 
Onderstaande vragen zijn ten behoeve van de ledenadministratie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De contributie voor het lidmaatschap van het KZHM wordt op de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt € 20,00 

per maand1. Het KZHM beschikt over een uitgebreid assortiment eigen instrumenten, waarvan gebruik kan worden gemaakt 

tegen een maandelijkse bijdrage van € 5,00.  

Het KZHM biedt de mogelijkheid om tegen een gunstiger tarief instrumentale les te volgen aan de Stichting Zeister 

Muziekschool (SZM). Aanmelding geschiedt door middel van het inschrijfformulier van de SZM. 

Via de KZHM worden alle instrumenten verzekerd, zowel huurinstrumenten als particuliere instrumenten. Om als particuliere 

eigenaar in aanmerking te komen, dienen onderstaande vragen volledig te zijn ingevuld. 

Overige gegevens 
Onderstaande vragen zijn ten behoeve van het uitreiken van bladmuziek. 

 
  
Onderstaande vragen gaan over de eigendomssituatie van het instrument. 

 
 
 
 
Onderstaande vragen gaan over vaardigheid met het instrument. 

 
 

Betalingsgegevens en ondertekening 
Ondergetekende verklaart, als betalingsplichtige aan het KZHM, zorg te dragen voor tijdige betaling van het verschuldigde 

maandbedrag en heeft kennis genomen van de opzegtermijn voor het lidmaatschap van het KZHM van drie maanden. Tevens 

zal, indien van toepassing, het geleende instrument met zorg worden behandeld en mankementen direct worden gemeld bij de 

beheerder van de instrumenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verklaring voetnoten 
1 de contributie per 1 maart wordt telkens in de jaarvergadering (medio februari) van dat jaar vastgesteld 

2 doorhalen wat niet van toepassing is 

3 alleen invullen in geval van particulier instrument 
4 in geval van minderjarig nieuw lid, ondertekening door een ouder/verzorger 

 

De gegevens hieronder worden ingevuld door het KZHM 

Gegevens huur/bruikleen Kosten Termijnbedragen 
Huurinstrument Contributie € Eerste termijn € 
Accessoires Huurinstrument € Maandbedrag € 
Kleding Borg kleding €  
Statuut & huishoudelijk reglement   
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