www.danceinnovation.nl / info@danceinnovation.nl
Inschrijfformulier 2017/2018
Gegevens leerling:

Gegevens les:

Voor- en achternaam:
Adres:

Lesdag:
Lestijd:
Locatie:

Postcode:

Datum proefles:

Woonplaats:
Geboortedatum:

Contributie: Via dit inschrijfformulier gaat
u het lidmaatschap aan. U kunt op 2
manieren de contributie voldoen.
Per maand (automatisch incasso)

Mobiel nummer:

Per jaar (zelf overmaken)

E-mail adres (!):

Per maand

Per jaar*

Aankruisen welke betalingsvoorkeur van
toepassing is.

1x in de week

2x in de week of meer, per les.

€ 21,00

€ 20,00

1x in de week (incl. 5%
korting)
€ 220,00

Het inschrijfgeld voor nieuwe leerlingen bedraagt €5,- en word bij het eerste incasso of bij de
jaarcontributie berekend.
Jaarbetaling bij meerdere lessen
in de week
2 lessen per week
3 lessen en meer per week

Korting

Per jaar, per les

10% korting
15% korting

€ 209,00
€ 198,00

De jaarcontributie graag voor 30 september a.s. zelf overmaken op het rekening nummer van de
dansschool. Naar: NL94RABO0157150003 T.a.v. Dance Innovation o.v.v. naam leerling en lesdag
Het dansseizoen loopt mee met de bassischool vakanties (zie website voor de exacte datums). De
contributie is gebasseerd op het aantal weken dat er wordt lesgegeven en dat gedeeld door 11
maanden. De maand augustus is contributie vrij.
Z.O.Z.
www.danceinnovation.nl | info@danceinnovation.nl
Administratie Dansschool: Gantel 11 – 2675 CH - Honselersdijk
Rabobank rekening nummer: NL94RABO0157150003
KVK: 27351242 – BTW: NL085229131B01

Graag onderstaande volledig invullen:
Kruis aan als uw kind meerdere lessen volgt. Zo ja, welke les? _______________
Kruis aan als er meerdere gezinsleden bij de dansschool dansen.
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze beschreven staan op de website
www.danceinnovation.nl.
Graag hier uw e-mail adres nogmaals invullen ter controle:
----------------------------------------------------------------(Nieuws, informatie, vragen en meer worden verstuurd via de mail. Graag duidelijk
schrijven J).
Handtekening:

Indien u per maand wilt gaan betalen moeten onderstaande gegevens worden ingevuld.
Maandelijkse betaling is alleen mogelijk via automatisch incasso.
Machtiging:
Naam rekeninghouder:
Plaats:
Datum:
IBAN Nummer:
U machtigt middels dit formulier Dansschool Dance Innovation om maandelijks te incasseren.

Handtekening:
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