JB DANCE CENTRE
Gasthuisstraat 35
5461 BA Veghel
IBAN:NL27RABO0153 350 555
KvK: 17122536

INSCHRIJFFORMULIER
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Indien minderjarige; naam ouder/verzorgende
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
Email
Bijzonderheden:

Gaat dansen op:
Dag

Tijd

Les

Totaal kosten per maand:
O 1 x per week: 26,75
O 2 x per week: 40,O Onbeperkt: 45,Betaling:
Betalen van de contributie kan op 4 verschillende manieren;
1) Per automatische incasso → hiervoor tekent u op de achterkant van dit inschrijfformulier een machtiging
waardoor de contributie in de eerste week van de maand geïncasseerd zal worden.
2) Per bank → u draagt er zelf zorg voor dat de contributie op de 1e van de maand overgemaakt is op de rekening
van JB Dance Centre. (tip: stel dit automatisch in bij internetbankieren)
3) Contant → u betaald de contributie elke maand bij de eerstvolgende les in de nieuwe maand (administratiekosten
€ 1,00)
4) Pin → u betaald de contributie elke maand bij de eerstvolgende les in de nieuwe maand. (administratiekosten: €
2,50)
Bij het ondertekenen van dit formulier geeft u JB Dance Centre toestemming om de bovenstaande gegevens op te
nemen in hun ledenadministratie en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van JB Dance Centre.
Datum:

Handtekening:

Op dit formulier zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke te allen tijde op te vragen zijn via info@jbdance.nl

DOORLOPENDE MACHTIGING

Naam:
Adres:
Postcode:
woonplaats:
Land:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

JB Dance Centre
Gasthuisstraat 35
5461 BA
Veghel
Nederland
NL71ZZZ171225360000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan JB DANCE CENTRE doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van JB DANCE
CENTRE
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:___________________________
Adres:___________________________
Postcode:________________________
Woonplaats:______________________
Land:____________________________
IBAN:____________________________

Datum & Plaats:

Handtekening:

__________________________

_________________________

