Kortingen- en toeslagenregeling
Voor Oyfo cursussen in het cursusseizoen 2019-2020
kortingen worden toegepast met ingang van 26-08-2019

Overzicht van kortingen:
1. Korting op het lesgeld bij afname van meerdere jaarcursussen*
 Voorwaarde: Niet te combineren met andere kortingen en
ingeschreven op uiterlijk 1 oktober 2019.
Wanneer één huishouden (op één adres) meerdere jaarcursussen afneemt
gelden de volgende kortingen op het tarief:
 Bij twee cursussen: U betaalt het reguliere tarief voor de duurste
cursus en krijgt 10% korting op de tweede, goedkopere cursus
 Bij drie cursussen: U krijgt 20% korting voor de extra cursus
 Bij vier of meer cursussen: U krijgt 30% korting voor elke extra
cursus
Hoe wordt deze korting toegepast?
U krijgt bij afname van meerdere cursussen altijd een oplopende korting
(t/m max. 30%) voor iedere extra cursus, waarbij steeds de hoogste korting
geldt voor de goedkoopste cursus. Indien cursussen even duur zijn wordt
niet gekeken naar deze volgorde.

2. Individuele/persoonsgebonden kortingen
 Voorwaarde: Niet te combineren met andere kortingen. Deze
kortingen gelden voor alle cursussen en workshops en ook voor
museumentree.
 10% korting indien men de leeftijd 65+ heeft.
 10% korting indien met in het bezit is van een CJP.
 10% Studentenkorting via studentenkaart.
Bij bovenstaande kortingen vragen wij u om bij inschrijving een
kopie/scan te mailen naar cursusadministratie@oyfo.nl. Bij
inschrijving aan onze receptie vragen wij u om een kopie van de kaart
te mogen maken.

3. Individuele/persoonsgebonden korting voor een jaarcursus*
 Voorwaarde: Niet te combineren met andere kortingen. De korting
wordt verrekend in de maandelijkse betaaltermijn.


Indien u een jaarcursus* instrumentale muziekles volgt en lid bent
van een muziekvereniging, aangesloten bij de ‘Hengelose Federatie
van Muziekverenigingen’ geldt een individuele en persoonsgebonden
korting van 30% op het lesgeld.

4. Ensemble- of korenkorting voor leerlingen
 Voorwaarde: Deze korting is te combineren met één van de andere
kortingen.


Indien men deelneemt in een Oyfo muziekensemble, band of koor
krijgt men als leerling bij een jaarcursus instrumentale muziekles of
zangles korting op het tarief voor het ensemble of koor.

Algemene informatie m.b.t. kortingen
* Wat verstaan we bij Oyfo onder een jaarcursus?
We spreken van een jaarcursus als een cursus een minimum aantal lessen
heeft van:
32 lessen beeldende kunst
37 lessen dans
37 lessen theater
40 lessen muziek

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor een korting?



De kortingen bij pas 65+, CJP en studentenkaart kunt u bij
inschrijving aanvinken op het inschrijfformulier. Deze kortingen
worden direct in mindering gebracht op het te betalen lesgeld.

Indien u voor een van de andere kortingen kiest (punt 1.) dient u vóór
het einde van het cursusjaar waarin u gebruik wilt maken van de
korting zelf aan te geven voor welke korting u in aanmerking wenst te
komen, via een email naar klantencontact@oyfo.nl Indien u dit
verzuimt vervalt uw recht om later, met terugwerkende kracht, alsnog
aanspraak te maken op kortingen. Deze kortingen worden achteraf, aan
het eind van het cursusjaar, verrekend.

Komen er ook toeslagen op cursustarieven voor?
Ja, Oyfo hanteert een toeslag op het tarief voor muziekcursussen bij
cursisten die niet woonachtig zijn in Hengelo of Beckum.
Deze cursisten kunnen geen aanspraak maken op subsidie en betalen een
kostendekkend tarief. Daarom geldt een toeslag van 40% op het tarief van
alle muziekcursussen. Bovenstaande kortingsregelingen zijn echter wél
van toepassing.

