
Müzik Okulu faturalarına dair açıklamalar 

Müzik okulu faturası takvim yılının sonuna kadar yıllık genel olarak(„1.fatura“) oluşturulur.Toplam 
miktarı bir seferde bağlı değildir.Yıl boyunca bir şey değişiklik olursa,düzeltilmiş bir yıl özeti 
hazırlanır("2 fatura", "3. fatura", vb.). "Miktarfarkı" altına bu yeni faturalar önceki fatura ile farkı 
temsil eder. 
 
Ben ne zaman neyi ödeme yapmam gerekiyor? Bu nerede yazılı bulunur? 
 
Ödenecek  fatura miktarları alt kısmında bulunabilir. 

 Ne zaman bir şey ödemek zorunda olduğunuzda, "Ödenecek" satırına bakınız. 
 Hangi miktarı, o tarihten ödenmesi gerekir satır "Yeni"  üzerindedir. 
 Aşağıda miktarı ödenmelidir, borç ya da iade şey olup olmadığını, listelenir. 

 
Maliyetler nasıl hesaplanır? 
 
Maliyetlerin bileşim faturası orta bölümünde bulabilirsiniz. 

o Sütun "Eğitim ve Öğretim türü" 
      Derslerin maliyeti iki miktarlara ayrılır:   

o "Temel ücret" ("Öğretmen" sütununda adını belirten öğretmen). 
            Öğrenci başına temel ücret sadece bir kez hesaplanmaktadır. ve 

o "Ticari adı / öğretim biçimi" 
      Söz konusu ücret ve yükümlülüklerine göre toplamı birlikte sayılır. 
     Eğer kiralanan bir Enstrüman varsa, ek olarak listelenir: 
     Enstümanın tolam maliyeti ayrıca ikiye ayrılır: 

o "Temel ücret" ("Öğretmen" in sütununda "kiralık enstrüman" ile birlikte) ve 
o "Demirbaş numarası ile Enstrüman belirtisi" 
Söz konusu ücretlerin toplamına göre birlikte sayılır. 
 Sütun "Dönem" 

         Burada, aylıklar için adlandırılan miktarı hesaplanır: 
o "Ay / yıl" nin "Ay / Yıl" tahmin için 

 Sütun "Erm.%"  
      Burada, size bireysel olarak onaylanmış belirtileri bulabirsiniz: 
     12 ay maksimum yetkilendirme dönem süresini unutmayın, uzantıları yeniden 
uygulanmalıdır. 

o Ekonomik nedenlerle ödeme ile ders içeriğinin indirimleri(örnegin 
HannoverAktivPass) artışlarla %25, %50, %75 veya  %100  

o Kardeş indirimi (% 25 ya da ücret ders payının% 50) 
o Ek konularda ikinci öğrenim ücreti indirimli 

(Koro, orkestra gibi, öğrenim ücreti ilgili payının% 100) 
     BuT-Kuponları ayrı ayrı adlandırılır ve miktar olarak çekilir. 
 
Transferi ile ilgili notlar 

 Kendinizi aktarırsanız, "nakit işareti" her zaman verin lütfen 
(Sağ üst). 

 Hesap ayrıntılarını (birini belirleyin!) alt kısmında bulunabilir. 
 

Altında: www.Musikschule-Hannover.de/ faturalara ilişkin sorular 
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