Inschrijvingen
Inschrijvingsdata
Start online inschrijvingen voor onze huidige leerlingen: .....
Hoe? Via mijnacademie.be/academielonderzeel/
Vastgelopen? Mail naar secretariaat@academie.londerzeel.be
To do? Kijk alvast je accountgegevens na en vraag eventueel een nieuw wachtwoord
aan als je het oude vergeten bent.
Let op! Gezinsleden toevoegen kan vanaf ..... wanneer de nieuwe leerlingen online
kunnen inschrijven. Vanaf .... kan dit al wel in De Academie zelf.

ONLINE inschrijvingen handleiding
ONLINE inschrijvingen FOTO-handleiding

Wat moet je meebrengen?
Identiteitskaart of SIS-kaart
voor nieuwe leerlingen; deze ingevulde INFOFICHE
Betaalkaart
Attesten
Persoonlijk gsm-nummer en mailadres

Tarieven 2020 - 2021
Inschrijvingsgelden 2020-2021
Bijkomende
€
retributie per leerling
Volwassenen (vanaf €
25j)
Jong Volwassenen
(18j-24j)
(°1999-1993)

€

12

318

134

Volwassenen
korting*

€

134

€

68

Jongeren (-18j) met €
korting*

44

OPGELET: Attesten
moeten gedateerd
zijn in september
2019 !
Jongeren (-18j)

Bijkomend domein
(muziek, woord en
dans)

€

Jongeren (+8)

€

44 (jongeren)

€ 134 (volwassenen met korting &
jong volwassenen)
€
318 (volwassenen zonder
korting)
65
*
OVERZICHT
KORTINGSTARIEVEN

Musical-gemeentelijk
initiatief
Jongeren (-8)

€

380

Initiatie instrumentgemeentelijk initiatief

Attesten
kunnen
binnengebracht worden
tot en met ...
Betalingsmodaliteiten

Online inschrijven (betalen via MultiSafepay) of aan het loket (betalen met
Bancontact)
Indien men nog niet in bezit is van de nodige attesten om vermindering te
verkrijgen moet eerst het volledige bedrag betaald worden bij inschrijving. Nadien
krijgt men per overschrijving het verschil teruggestort indien aan de
voorwaarden zoals hierboven beschreven, werd voldaan.
Gelieve ID-kaart mee te brengen bij inschrijving
Uitschrijvingen
Op elk moment van het schooljaar kan er uitgeschreven worden. Slechts bij
uitschrijvingen die gemeld worden voor ... wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.
Het aanvullend inschrijvingsgeld, de retributiebijdrage (€ 12,00) wordt niet
terugbetaald.
Fiscale aftrekbaarheid van inschrijvingsgeld

Volgens de Federale Overheidsdienst voor Financiën kan het inschrijvingsgeld ﬁscaal
ingebracht worden als kosten voor kinderopvang. Dat geldt enkel voor kinderen die
tijdens het jaar van de inschrijving nog geen 12 jaar waren.
Het inschrijvingsbewijs dient bijgevoegd te worden bij de belastingaangifte m.b.t. het
desbetreﬀende aanslagjaar. Een ﬁscaal attest wordt vanaf de paasvakantie van het
lopende schooljaar via e-mail naar uw persoonlijk mailadres verzonden.

