
 

 

Aanmeldingsformulier examens 2022/2023 
 

Examenkandidaat 

Naam: _____________________________________________ Voornaam: __________________________ m/v 

Geboortedatum: ___________________________ Geboorteplaats: ____________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ______________________________________________________________________ 

Telefoonummer: ______________________________ Emailadres:_____________________________________ 

 

Instrument: _________________________________________ 
 

Examen (graag aankruisen wat van toepassing is) 
O A 
O B    O theorie  O praktijk     A behaald in _______________ (jaar) 
O C    O theorie   O praktijk     B behaald in _______________ (jaar) 
O D    O Recital  O theorie    O praktijk  C behaald in _______________ (jaar) 

 

Lid van HAFABRA: ja / nee. Zo ja, naam vereniging: __________________________________________________ 
 

De examenkandidaat wenst wel / geen pianobegeleiding door een docent van Quintus. 
 

Indien de examenkandidaat C- of D-theorie-examen doet: er worden wel  /  geen theorielessen gevolgd. 
 

Docent 

Naam: ______________________________________________ 

Telefoonnummer: ____________________________ Emailadres: ______________________________________ 
 

Examenkosten 
Op de achterzijde van dit formulier staan de kosten vermeld. 
 

Begeleiding 
Een eigen begeleider meenemen is toegestaan. Quintus kan tegen betaling zorgen voor begeleiding. De tarieven 
staan op de achterzijde van dit formulier. 
 

Betalingsplichtige 

Naam: ____________________________________________________Voorletters ________ de heer/ mevrouw 

Adres: _________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ____________________________________________ 

Telefoonnummer: _____________________________ Emailadres: _____________________________________ 

Geboortedatum: _________________________________________ 
 

Ik machtig Quintus tot het afschrijven van de kosten voor het theorie- en praktijkexamen (en indien van 
toepassing) de kosten voor de theorielessen en begeleiding van 
 

Ibannummer NL__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 
Datum:____________________- Handtekening betalingsplichtige ____________________________________ 



 

 
 
 

Tarieven examens en begeleiding seizoen 2022/2023 
 

 
   < 21 jaar 21 jeo 
Praktijkexamen A € 35,00  € 42,50 
Praktijkexamen B € 35,00  € 42,50 
Praktijkexamen C € 47,50  € 58,50 
Praktijkexamen D € 84,50  € 94,50 
 
Theorie-examen B € 11,50  € 13,50 
 
       < 21 jaar 21 jeo 
Theorie-examen C  5 lessen inclusief examen € 37,00  € 42,50 
   Alleen examen   € 26,50  € 31,50 
Theorie-examen D 5 lessen inclusief examen € 37,00  € 42,50 
   Alleen examen   € 26,50  € 31,50 
 
NB: bij recitalexamen D vervalt het theorie-examen. 
 
Pianobegeleiding       < 21 jaar 21 jeo 
A en B examen 30 minuten repetitie en begeleiding tijdens het examen € 54,00  €  64,00 
C examen 40 minuten repetitie en begeleiding tijdens het examen € 74,00  €  89,50 
D examen 50 minuten repetitie en begeleiding tijdens het examen € 89,50  € 106,00 
 
Er kunnen extra uren begeleiding ingekocht worden voor € 54,00 per uur voor examenkandidaten jonger dan 21 
jaar en € 64,00 per uur voor examenkandidaten van 21 jaar en ouder. 
 
Er moet zelf voor bladmuziek worden gezorgd die uiterlijk 1 maand voor het examen in het bezit van Quintus 
moet zijn. 
 
 
Data theorielessen en examens seizoen 2022-2023 
Theorielessen C:  5 wekelijkse lessen die starten in de week van 16 januari 2023. Het examen is tijdens 

de laatste les. Dag en tijd worden nog bekend gemaakt 
B theorie-examen:  zaterdag 25 maart 2023 (ochtend) 
Praktijkexamens:  de week van 19 tot en met 23 juni 2023 
Openbare D presentatie: dinsdag 27 en/of donderdag 29 juni 2023 
 
Diploma-uitreiking  dinsdag 4 juli 2023 
 


