Inschrijfformulier lidmaatschap StichtingMasti.nl

Gegevens cursist

Voornaam: ……………………………………

Achternaam: …………………………………

Geboortedatum: ……………………….…….

Inschrijven voor: Bollywooddans
Te volgen tijdstip:
Woensdag
__| Groep 1 15:30u - 16:30u (4 tot 6 jaar)
__| Groep 2 16:30u - 17:30u (7 tot 10 jaar)
__| Groep 3 18:30u - 20:00u (11 tot 15 jaar)
__| Groep 4 20:00u - 21:00u (16 jaar en ouder)
Lesgeld

__| €50,- per 10 lesweken
__| Kortingstarief van €35,- per 10 lesweken, Omdat mijn
__| Broer(tje)
__| Zus(je)
__| Moeder/Vader

danst bij Stichting Masti, genaamd: ……………………… Uit groep: …………………………….…
Gegevens cursist (indien ouder dan 18 jaar), ouder en/of verzorger,
Voornaam: ……………………………………….

Achternaam: …………………………………

Adres: …………………………………………….
Postcode: …………………………………………

Woonplaats: …………………………………

Telefoonnummer: …………………………………
Email: ………………………………………………
Datum: …………………………………………….

Plaats: ……………………………………….

Handtekening
Naam: Stichting Masti
Bank: NL80 RABO 0305 6615 23
KvK: 61393444
Website: www.stichtingmasti.nl
E-mail: info@stichtingmasti.nl

Doorlopende S€PA machtiging (automatische incasso is voor alle cursisten verplicht)
Naam:

Stichting Masti (Ook bekend als Bollywood Dansschool Masti )

Adres:

Messianenplantsoen 132

Postcode:

1323 LK Almere

Land:

Nederland

Kenmerk machtiging : ………………………………

Incassant-ID: NL17ZZZ613934440000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan StichtingMasti.nl doorlopende
incasso-opdrachten 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 StichtingMasti.nl.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de

Voornaam : ……………………………………

Achternaam: ……………………………..

Adres* : ………………………………………..
Postcode* : ……………………………………

Woonplaats* : ……………………………

Land* : …………………………………………
Rekeningnummer (IBAN): ……………………………………
Datum: …………………………………………

Plaats: ……………………………………

Handtekening rekeninghoud(st)er
Naam: Stichting Masti
Bank: NL80 RABO 0305 6615 23
KvK: 61393444
Website: www.stichtingmasti.nl
E-mail: info@stichtingmasti.nl

* Niet verplicht indien het adres van pagina 1 hetzelfde adres is als van de rekeninghoud(st)er.

Gegevens van de cursist.
Gegevens van de ouder, verzorger of cursist (alleen als de cursist 18 jaar of ouder is).
In te vullen door de voorzitter, penningmeester of secretaris.

