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Hart wil leerlingen die lessen volgen bij de docenten van de Hart Muziekschool stimuleren met een 
korting op het lesgeld. Deze korting of CashBack wordt rechtstreeks aan de lesgeldplichtige 
uitgekeerd door Hart. Hierbij gelden onderstaande voorwaarden. 
 
01. De CashBack geldt voor leerlingen van docenten van de Hart Muziekschool en betreft: 

- Alle eerstejaars leerlingen tot 18 jaar die individuele, duo- of groepsles volgen. 
- Alle leerlingen tot 18 jaar die deelnemen aan een instrumentaal of vocaal ensemble. 

 
02. De leerling hoeft niet ook een individuele, duo- of groepsles te volgen om gebruik te maken van 
Cashback regeling voor ensembles. Voor deelnemers aan een instrumentaal of vocaal ensemble geldt 
geen beperking op het aantal jaren les.  
 
03. De leerling komt alleen in aanmerking voor de CashBack als hij of zij op 1 oktober van het 
kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan nog geen 18 jaar oud is.  
 
04. Leerlingen die van jaar tot jaar van vak of discipline wisselen worden niet telkens opnieuw als een 
(nieuwe) eerstejaars leerling beschouwd.  
 
05. Een docent die nieuw is bij Hart of Hart Muziekschool dient zelf na te gaan of een leerling 
werkelijk een eerstejaars leerling is. Hierbij geldt het fair use principe: De bedoeling van de regeling is 
het verlagen van de financiële drempel voor leerlingen die met lessen willen beginnen. 
  
06. Leerlingen die in één lesjaar als eerstejaars leerling meer dan één vak of discipline volgen, komen 
voor elk van die vakken in aanmerking voor de CashBack.  
 
07. De CashBack betreft een korting van 30% op het lesgeld met een maximum van € 100,- per 
aanvraag. De korting wordt door Hart bepaald aan de hand van de factuur die de lesgeldplichtige van 
de docent heeft ontvangen, minus eventueel inschrijfgeld of administratiekosten. Bij het aanvragen 
van de CashBack moet deze factuur dan ook als bijlage worden toegevoegd.  
 
08. Aanvragen gaan via www.hart-haarlem.nl. De aanvraag periode loopt jaarlijks van 15 september 
t/m 15 oktober. Hart verifieert tussen 15 oktober en 1 november de juistheid van de gegevens van 
de aanvrager bij de betreffende docent(en). De docent bevestigt schriftelijk dat de aanvraag geldig is 
en dat er een betalingsverplichting is aangegaan, en na bevestiging keert Hart het CashBack bedrag 
uit tussen 1 en 15 november op het aangegeven rekeningnummer.  
 
09. Zonder schriftelijke verificatie van de docent keert Hart niet uit. Indien een docent niet tijdig de 
bevestiging van juistheid afgeeft loopt de leerling de CashBack mis.  
 
10. Een leerling die tussentijds stopt met lessen waarvoor op grond van de CashBack regeling een 
korting is uitgekeerd, is niet verplicht deze korting terug te betalen aan Hart.  
 
11. Hart registreert dag en tijdstip van binnenkomst van de aanvraag. Indien er meer geldige 
aanvragen worden gedaan dan het beschikbare maximale bedrag toelaat, geldt de volgorde van 
binnenkomst van de aanvraag. Een aanvraag die op grond van deze reden niet gehonoreerd kon 
worden, krijgt in het daarop volgende jaar geen voorrang. Hierbij geldt het principe: OP = OP! 
 
12. De administratie en uitvoering van deze regeling ligt bij Hart. Hart bewaart de gegevens van de 
aanvrager gedurende de periode van 1 jaar. Hart verstrekt jaarlijks een geanonimiseerd overzicht van 
de regeling aan de gemeente Haarlem in het kader van de subsidieverantwoording.  

http://www.hart-haarlem.nl/

