DANSSTUDIO DEMINKY’S
INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2022/2023

Persoonsgegevens
Naam en voornaam dame:

Geboortedatum:

Naam en voornaam heer :

Geboortedatum:

Adres

:

Postcode/woonplaats

:

Telefoonnummer/mobiel :
Emailadres

:

O STIJLDANSCURSUS SEIZOEN 2022/2023
U verbindt zich tot het betalen van 28 lessen van 1 uur. De eerste les start op 16 september a.s. Het lesgeld voor 28 lessen van 1 uur bedraagt € 235,00 per persoon wanneer u vóór of op de 5e les betaalt. Bij inschrijving of op de 1e les dient
u minimaal € 117,50 van het lesgeld te hebben betaald. Wij verzoeken u het volledige lesgeld uiterlijk 15 december 2022
volledig te hebben voldaan. Betaalt u na 15 december of wilt u in maximaal 3 termijnen betalen, komen daar nog € 5,00
administratiekosten bij en wordt het te betalen lesgeld € 240,00 per persoon.
O SALSA 2022/2023
Een Salsacursus van 10 lessen van 1 uur bedraagt € 90,00 per persoon. Wij verzoeken u om bij inschrijving minimaal
€ 45,00 te voldoen en het resterende lesgeld vóór de 5e les
HANDTEKENING VOOR AKKOORD:

U verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het volledige lesgeld á € 235,00 per persoon voor het Stijldansen en/of
€ 90,00 per persoon voor Salsa. Indien minderjarig is een handtekening van ouders, verzorgers of voogd vereist.
RESTITUTIE VAN LESGELD IS HELAAS NIET MOGELIJK!

Met ondertekening van dit formulier geeft u automatisch toestemming met het op onze website en facebookpagina plaatsen van uw foto’s van les– en dansavonden en andere evenementen van onze dansschool. Wanneer u hier mee niet akkoord gaat, verzoeken wij u om dat hieronder expliciet aan te geven.

O Ik ga niet akkoord met het plaatsen van mijn foto’s zoals bovenstaand is vermeld.
In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. Deze kunt u downloaden op onze website.

Bij inschrijving voldaan:
Datum
:

Lid van de NVAD
Erkend ZIN ZUMBA instructeur
Neemt u svp dit formulier ingevuld mee op de
inschrijfavond of 1e dansles
Www.dansstudiodeminkys.nl, 075-6420866, 06-294 246 34/06-112 041 96.
info@dansstudiodeminkys.nl.
Bank: NL64ABNA0547079796, KVK: 34351251

