
AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN KORTING OP HET INSCHRIJVINGSGELD 
VAN DE STEDELIJKE KUNSTACADEMIE TE TIELT  

 
FORMULIER  MET BIJHORENDE ATTESTEN OPSTUREN/AFGEVEN VOOR 1 OKTOBER  NAAR 

STEDELIJKE KUNSTACADEMIE, LAKENMARKT 3 — 8700 TIELT 
PER ACADEMIE SLECHTS 1 BLAD PER GEZIN INDIENEN !!!                                                                           

  

 Naam rekeninghouder _______________________________________________________ 

 adres:   _______________________________________________________  

 postnr:   ______________ gemeente: ________________________________ 

 telefoon:  ________ / ______________________________________________ 

 rekening nummer:  BE  _  _  .  _  _  _  _  .  _  _  _  _  . _  _  _  _  
 

slechts 1 reden kan ingeroepen worden - geen som van kort ingen mogeli jk 
 
AANDACHT: WANNEER MEERDERE LEDEN VAN HETZELFDE GEZIN ZIJN INGESCHREVEN IN ONZE 
ACADEMIE, WERD DE KORTING REEDS VERREKEND OP UW OVERSCHRIJVINGSFORMULIER – U 
HOEFT DAARVOOR GEEN KORTING MEER AAN TE VRAGEN. 
De datum of periode op het attest moet overeenkomen met het moment van inschri jv ing of erna, maar ten 
laatste de maand september.  

DE BELANGRIJKSTE CATEGORIEËN 

O    Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze/verpl icht ingeschreven als werkzoekende of personen ten laste daarvan (dan attest 
samenstelling gezin ook vereist) 
 (attest RVA/VDAB uitgereikt in september - attest van de vakbond is niet geldig) 
   
  naam leerling: _____________________________________________ 
 
O    Leefoon OCMW of geli jkgesteld of personen ten laste daarvan (dan attest samenstelling gezin ook vereist) 
  (attest OCMW uitgereikt in september) 
   
  naam of namen leerling: _____________________________________________ 
  
  
O    Personen die erkend zi jn als gehandicapte/mindervalide én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, of personen ten laste (met attest samenstelling gezin).  
Opgelet: attesten en uitkeringen door de mutuali teit  zi jn ook geldig indien ze een geldige periode, een riziv-nummer 
bevatten en vermelden dat het om gaat om 66% invaliditeit  of meer. 
  naam of namen leerling: _____________________________________________ 
  
    
O    De betrokken leerl ing is ook ingeschreven in een andere kunst- of muziekacademie en betaalde daar het vol le 
inschri jvingsbedrag  (betalingsbewijs/rekeninguittreksel) van andere academie bijvoegen) 
  naam leerling: ____________________________________________ 
  naam leerling: ____________________________________________    
  naam leerling: ____________________________________________  
 
 
O    Een ander gezinsl id betaalde de volledige som in een andere muziek- of kunstacademie 

(betalingsbewijs/rekeninguittreksel) van andere academie bijvoegen) 
naam van 1 ingeschreven gezinsl id dat het vol ledig bedrag bl i j f t  betalen:     

  naam leerling: _______________________________________  
  naam andere academie: _______________________________ 

   
  kort ingsgerechtigden (enkel minder dan 18 jarigen)   
  naam leerling: ____________________________________________ 
  naam leerling: ____________________________________________ 
  naam leerling: ____________________________________________  

OP DE KEERZIJDE VAN DIT DOCUMENT VINDT U DE VOLLEDIGE LIJST VAN 
ALLE KORTINGS-CATEGORIEËN MET DE BIJ TE VOEGEN ATTESTEN • LEES 
DIT NA! Vul hieronder de categorie in en vermeld de naam van de betrokken 
leerl ing en voeg het juiste attest bi j . 
Categorie:   ______________________________________ 
 
Naam van de leerl ing: ______________________________________ 



 


