
 

INSCHRIJFFORMULIER  

Naam  
 

Geboortedatum  
 

Adres, Postcode, Plaats  
 

Telefoon   
 

Email adres  
 

Opmerkingen  
 

Docent  
 

Lesdag en tijdstip  
 

Datum eerste les  
 

Ik geef toestemming voor het plaatsen 
van foto’s op de website en social media 

Ja  /  Nee 

 

• Wij verzoeken u bij zwangerschap of tijdelijke blessure de docent hiervan in kennis stellen zodat 
hiermee in de les rekening kan worden gehouden.  

• Bij langdurige ziekte of blessures (langer dan 2 maanden) is het mogelijk de contributie tijdelijk stop 
te zetten. Hiervoor graag contact opnemen met de docent.  

 
Contributieoverzicht  2018-2019 

De contributie kan uitsluitend middels automatische incasso worden voldaan. 

De contributie zal in 3 gelijke termijnen worden afgeschreven van de door u opgegeven rekening; eind 

september 2018, eind december 2018 en eind maart 2019.  

De inschrijfkosten bedragen €10,00. Deze graag contant te voldoen bij inleveren van het 

inschrijfformulier.   

Contributie per jaar (per termijn) 

Aantal lessen 3 t/m 12 jaar 13  t/m 18 jaar 19 jaar en ouder 

    

1 x per week € 159,00 (€ 53,00)   € 189,00 (€ 63,00) € 219,00 (€ 73,00) 

2 x per week € 228,00 (€ 76,00) € 258,00 (€ 86,00) € 288,00 (€ 96,00) 

3 x per week en meer € 258,00 (€ 86,00) € 288,00 (€ 96,00) € 318,00 (€ 106,00) 

Dizzy Academy  € 300,00 (€ 100,00) € 318,00 (€106,00) 



 

MACHTIGING DOORLPENDE SEPA INCASSO 

INCASSANT  
Naam:    Dizzy Dance 
Adres:    Groene Hart 4 
Postcode/plaats:  5801 SX VENRAY 
Land:    NL 
Incassant-id:   NL62ZZZ141049810000   
Kenmerk machtiging:  Het kenmerk wordt automatisch gegenereerd wanneer uw inschrijving 

compleet is en zal u per email worden toegestuurd. 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
 

• Dizzy Dance om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven. 

• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Dizzy Dance. 
 

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. 
 
 
Naam en voorletters:   --------------------------------------------------------------------------- 
  
Adres:     --------------------------------------------------------------------------- 
 
Postcode/plaats:   --------------------------------------------------------------------------- 
 
Land:     --------------------------------------------------------------------------- 
 

IBAN (rekeningnummer):   
 
 
Plaats en datum        Handtekening 
 
 
 
 
---------------------------------------      --------------------------------------- 


