Academie voor Beeld, Muziek & Woord Stad Menen

Inschrijvingsgeld 2021-2022
Inschrijvingsgeld

Verminderd
tarief

Jongeren (°2004 en later)
extra domein**

€ 76*

€ 52*

€ 45

€ 45

Jongvolwassenen (°1997 t.e.m. 2003)
extra domein **

€ 142*
€ 135

Volwassenen (°1996 en vroeger)
extra domein **

€ 327*

€ 142*

€ 320

€ 135

€9

€5

SEMU: uitgeversrecht muziekpartituren

*Concertabonnement en administratiekosten inbegrepen
** Er zijn 4 studierichtingen waarvan 3 onder Stad Menen, nl. MUZIEK, WOORD en BEELD

Je krijgt verminderd tarief in volgende gevallen:














- 18 jaar/ ander gezinslid betaalde reeds: kopie betalingsbewijs indien ander gezinslid in
andere academie inschreef
- 18 jaar/ inschrijving 2de studierichting: kopie betalingsbewijs 1ste inschrijving indien
andere academie
Erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de FOSZ
ontvangen *
Begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor minstens 66%) *
In een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of een
pleeggezin verblijven *
Voor tenminste 66% arbeidsongeschikt zijn *
Het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten
Uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of daarmee gelijkgesteld zijn of ten laste van de
werkloze *
Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is *
Inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag ontvangen *
Begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming *
Verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband
met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid *
Houder zijn van een ‘UiTPAS met kansenstatuut’ op naam

* attest + document samenstelling gezin
* Indien je nog geen geldig attest hebt, betaal je het volledig bedrag tot je een attest bezorgt. Attesten
kun je doormailen naar muziek.woord@menen.be met de naam van de ingeschreven leerling. Indien
je online inschrijft, betaal je dus mogelijks eerst het volledige bedrag. Enkel de korting van ander
gezinslid en 2e studierichting wordt meteen doorgerekend.
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