INSCHRIJFFORMULIER

DAG (van de cursus):
TIJD(van de cursus):
Inschrijfdatum cursus:
Voornaam:
Achternaam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:

* Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden
genomen.

** Bij dit inschrijfformulier zit ook een machtigingsformulier gevoegd.
*** Abonnementsvorm:
- Per maand, dit is uitsluitend mogelijk via automatische incasso
- Per half jaar (1 maand korting), hiervoor wordt een factuur van het
totaalbedrag gestuurd
- Per jaar (2 maanden korting), hiervoor wordt een factuur van het
totaalbedrag gestuurd
**** Wanneer je inschrijft stem je in met de algemene voorwaarden en
betalingsvoorwaarden op pagina 4 van dit bestand, deze zijn ook te lezen
op www.remixstreetdance.nl.

MACHTIGINGSFORMULIER
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Dansstudio Remix om van zijn/haar onder genoemde (giro)rekening
maandelijks het bedrag af te schrijven ten behoeve van lesgelden.
IBANnummer:
________________________________________
Abonnementsvorm: (aankruisen wat van toepassing is/zie pag. 2)
O Per maand (automatische incasso)
O 6 maanden (wij sturen u een factuur)
O 12 maanden (wij sturen u een factuur)
Naam en voorletters van de rekeninghouder:
________________________________________
Naam leerling:
________________________________________
Adres:
________________________________________
Postcode:
________________________________________
Plaats:
________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op dit
formulier is vermeld.
Datum:

Handtekening:

Terugboekings- en opzeggingskaarten zijn te verkrijgen bij uw bank.

Algemene Voorwaarden
1) De cursist(e) zal ten allen tijde de door het (onderwijzend) personeel gegeven
aanwijzingen stipt opvolgen.
2) Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van deelname aan de
lessen, kunnen niet op Dansstudio Remix verhaald worden, behoudens
aanwijsbare nalatigheid van die zijde.
3) De cursist(e) is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende
eigendommen. Bij verlies of beschadiging daarvan – door welke oorzaak dan ook
– vrijwaart hij/zij Dansstudio Remix van alle aanspraken.
4) Verlies of schade toegebracht aan eigendommen van Dansstudio Remix door
toedoen van de cursist(e) wordt op hem/haar verhaald.
5) Dansstudio Remix behoudt zich het recht voor – indien nodig –
roosterwijzigingen toe te passen.

BETALINGSVOORWAARDEN
1) Wanneer u er voor kiest om per maand het lesgeld te betalen kan dit alleen via
een automatische incasso-opdracht. Het formulier hiervoor zit aan het
inschrijfformulier.
Kiest u voor een halfjaar-abonnement of jaarabonnement dan krijgt u altijd van
ons een factuur toegestuurd.
2) Bij een maandelijkse incasso wordt het lesgeld aan het einde van de maand
geïncasseerd voor de daarop volgende maand. (Bijvoorbeeld: er wordt eind
September geïncasseerd voor Oktober, enz.)
3) Het lesgeld is gebaseerd op 12 maanden per jaar, dus ook in de vakanties
gaat de automatische incasso door.
4) Bij een maandelijkse incasso hoort een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Deze opzegging dient schriftelijk te worden doorgegeven, bij voorkeur via het
uitschrijfformulier http://www.remixstreetdance.nl/inschrijven/opzeggen of door
een email te sturen naar:
info@remixstreetdance.nl
Voor de tarieven zie onder Inschrijven op de website: www.remixstreetdance.nl
Zijn er onduidelijkheden? Bel gerust: 06-12337956

