Inschrijvingsformulier FUTURE IN DANCE

Persoonsgegevens

Naam en voorletters:.................................................................................................................
Adres:.....................................................................................................................................
Postcode:.......................................Plaats:................................................................................
Emailadres: …...........................................................................................................................
Telefoon-/mobiele nummer:.......................................................................................................
Datum van inschrijving:...................................................Geboortedatum:………...…………………………
Woensdag (aankruisen wat van toepassing is)
MGNT 19.00 – 21.00u
STL 20.00 – 22.00u

Donderdag (aankruisen wat van toepassing is)
LI-3 17.00 – 19.00u
ZinQ 19.00 -21.30u

De jaarlijkse contributie bedraagt €360,- per jaar + €50,- per jaar per extra groep **

Betaling:

Contant |

Pinbetaling |

maandelijkse betaling (10 termijnen)

Machtiging* |

per kwartaal (3 termijnen)

JCF

in één keer

Ondergetekende (ouder/verzorger):
Persoonsgegevens zijn gelijk aan de gegevens van de ondergetekende

Naam en voorletters:.................................................................................................................
Adres:.....................................................................................................................................
Postcode:...........................................Plaats:............................................................................
Emailadres:…............................................................................................................................
Telefoon-/mobiele nummer:.......................................................................................................

* Alleen bij 3 termijnen of in één keer

Graag hier tekenen

**exclusief 21% BTW voor leden boven de 21 jaar

Deze overeenkomst wordt voor minimaal één jaar aangegaan. Opzeggen kan vóór 1juli van elk kalenderjaar, met een
opzeggingstermijn van 2 maanden. Bij wanbetaling zonder communicatie wordt de openstaande rekening na 60 dagen naar
het incassobureau gestuurd.

Machtigingsformulier FUTURE IN DANCE

Persoonsgegevens

Naam en voorletters:.................................................................................................................
IBAN rekeningnummer:…...........................................................................................................
Naam bank:..............................................

(handtekening voor machtiging)................................

Verleent hierbij machtiging aan: St. FID UTC’s , rekeningnummer NL56 INGB 0005800194
om De jaarlijkse contributie van €360,- per jaar (exclusief 21% BTW voor leden boven de 21 jaar)
per kwartaal (3 termijnen)
in één keer
van zijn/haar rekening (tot wederopzegging) €.................... (bedrag) af te schrijven t.b.v. de
betaling voor de gewenste groep;

Woensdag (aankruisen wat van toepassing is)
MGNT 19.00 – 21.00u
STL 20.00 – 22.00u

Donderdag (aankruisen wat van toepassing is)
LI-3 17.00 – 19.00u
ZinQ 19.00 -21.30u

Ingaande per: ….......................... (datum)

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum:......-.......-20.......... te.......................................................................................(plaats)

....................................................(handtekening ouder/verzorger indien rekeninghouder onder 18)

Deze overeenkomst wordt voor minimaal één jaar aangegaan. Opzeggen kan vóór 1juli van elk kalenderjaar, met een
opzeggingstermijn van 2 maanden. Bij wanbetaling zonder communicatie wordt de openstaande rekening na 60 dagen naar
het incassobureau gestuurd.

