INSCHRIJFFORMULIER DJF DANCE CENTRE KIDS / JEUGDLESSEN
Naam ouder/verzorger:__________________________________Naam danser:________________________________________________________
Adres:___________________________________________________Postcode:_______________________Woonplaats:_________________________
Tel.nr: _______________________Mobiel:_____________________E-mailadres:__________________________________________________________
Geboorte datum:________________________________________Leeftijd:_____
Locatie:_________________________________________________Les + dag:____________________________________________________________
Opmerking :___________________________________________________________________________________________________________________
Abonnementen:
O DANSJAAR abonnement 1x per week
O DANSJAAR abonnement 2x per week
O PERIODE abonnement (september - december + januari – maart + april – juni)
☐
☐
☐

O DANSJAAR abonnement onbeperkt
O PERIODE abonnement Special Heroes

Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.
Ik geef wel / geen toestemming voor fotopublicatie (social media, PR: flyers en posters)
Ik geef toestemming op het privacybeleid en met verwerking bijzondere persoonsgegevens DansJeFit – DJF DANCE CENTRE

Algemene Voorwaarden en het privacybeleid is te vinden op onze website: www.djfdancecentre.nl
Handtekening volwassene;

Datum:

…………………………………

………………………………….

(dit inschrijfformulier z.s.m. inleveren tijdens de les of per post naar: p/a: DJF DANCE CENTRE, ’t Holland 39, 6921 GX) Na inlevering
van het inschrijfformulier ontvang je een factuur of incasseren we de betaling.
Rabobank NL70RABO0308508653
KVK Arnhem 09178206
BTW NL 1543.41.691.B01
DJF DANCE CENTRE

2018 - 2019

Deze kaart in een envelop verzenden naar het bedrijf waaraan de betaling wordt gedaan

Doorlopende Machtiging
Naam:

DJF DANCE CENTRE

Adres:

’t Holland 39

Incassant ID:

NL86ZZZ09178206000

Postcode: 6921 GX

SEPA

Plaats: Duiven

Land: Nederland

Kenmerk Machtiging: debiteurennummer: ….

Reden betaling: Contributie
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
DJF DANCE CENTRE
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
DJF DANCE CENTRE
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam______________________________________________________________________________________________
Adres_______________________________________________________________________________________________
Postcode____________________Plaats_______________________________________Land______________________
IBAN___________________________________________________________tnv__________________________________
BIC*________________________________________________________________________________________________
Plaats en datum_____________________________Handtekening_________________________________________
*geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
Abonnementen:
O DANSJAAR abonnement 1x per week
O DANSJAAR abonnement 2x per week O DANSJAAR abonnement onbeperkt
O PERIODE abonnement (september - december + januari – maart + april – juni)
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2018 - 2019

