
 

Inschrijfformulier Zeeland 

De Zeeuwse Muziekschool werkt samen met Bep en Leon Linders van Slagwerkschool Rondomtrom uit 

Roosendaal. In diverse plaatsen in Zeeland geven zij djembéles en bij voldoende aanmeldingen kunnen zij 

ook lessen verzorgen in Doundoun, Braziliaanse en Latijnse Percussie, Conga, Kleine Trom en  

toegepaste theorie. Onderstaand kun je je opgeven voor deze lessen in de lesplaats van je keuze.  

 

Persoonlijke gegevens 

Naam :  ___________________________________________________   man  vrouw 

Adres :  ____________________________________________________________________ 

PC en Plaats :  ____________________________________________________________________ 

Telefoon :  ____________________________________________________________________ 

Geboortedatum :  ____________________________________________________________________ 

E-mailadres :  ____________________________________________________________________ 

 

Cursus 

De aanmelding geldt voor de slagwerkcursus Djembé. Mocht je naast djembé ook belangstelling hebben 

voor een andere slagwerkcursus, dan kun je dat hieronder aangeven (alle cursussen worden alleen gege-

ven bij voldoende inschrijvingen): 

 Doundoun 

 Braziliaanse percussie 

 Latin-percussie 

 Conga 

 Kleine Trom 

 Melodisch slagwerk 

 Toegepaste theorie 

Kijk op www.rondomtrom.com voor meer informatie over de verschillende slagwerkinstrumenten. 

 

Lesplaats en lesperiode 

 Oostburg (dinsdagavond): De Berenburcht, Langestraat 5 

   Hulst (dinsdagavond): Locatie ZMS, Baudeloo 20  

 Oost-Souburg (donderdagavond): Het Kroonjuweel, Kroonjuweel 5-7 

   Goes (donderdagavond): ’t Beest/Locatie ZMS, Westwal 45 

 

Zowel in het najaar (augustus/september) als in het voorjaar (februari/maart) start een lesblok van 15 

lessen van 60 minuten. Leerlingen die zich aanmelden, krijgen tijdig informatie over de data en start van 

een lesblok.  

Opmerking:  

*Geef als dat kan je 06 nr zodat we je in geval van nood via de groepsapp kunnen bereiken. 

*Op onze site vind je hoe wij met de wet op de privacy regels omgaan. 

 

Betaling lesgeld 

De verschuldigde lesgelden zijn: 

Kinderen tot 21 jaar  € 103,00 voor 15 lessen van 60 minuten   

Leerlingen van 21 jaar en ouder € 123,00 voor 15 lessen van 60 minuten 

Bij aanmelding voor een lesblok ontvang je een acceptgirokaart voor het verschuldigde lesgeld. Eventuele 

uitschrijving gedurende de cursus gaat altijd in overleg met de Zeeuwse Muziekschool. 

 

Stuur het formulier op naar: Slagwerkschool Rondomtrom, Willem Barentszstraat 8, 4702 TE in 

Roosendaal. Na verwerking van de nieuwe aanmelding wordt het inschrijfformulier doorgestuurd naar de 

Zeeuwse Muziekschool, die de verdere registratie en financiële afhandeling regelt. 

 

Datum:  ________________________________  Handtekening:  


