inschrijfformulier 2017-2018
achternaam cursist: ………………………………… voornaam: .…………………………… m  v
geboortedatum: …………- …………- …………
evt. afwijkende naam ouder / verzorger:………...…………………………………………………………………
adres: …………………………………………… postcode: ……………. plaats: ……………………………
telefoon mobiel: ……………………………….. telefoon vast: ……………………..
e-mailadres: …………………………………………………………………………………
ik meld mij/mijn kind aan voor:
 muziek jaarcursus

 instrument: …………………………………….

 zang

 om de week muziekles

 instrument: …………………………………….

 zang

 muziek probeercursus

 instrument: ……………………………………..

 zang

 muziek proefles (€10,=)

 instrument: …………………………………….

 zang

 deelname aan ensemble

 …………………………………………………...

 deelname aan popschool

 instrument………………………………………

 naam cursus

…………………………………………………..…..

 naam cursus

………...…………………………………………….

inkomen en tariefgroep cursusgeld
ik ben alleenverdiener

 zang:

 ja

 nee

ik wil gezinskorting
bij gelijktijdig inleveren van alle aanmeldingen krijgt u 5% korting

 ja

 nee

ik wil een instrument in huurkoop

 ja

 nee

-

alle cursisten zijn in principe geplaatst in de hoogste tariefgroep;
om in aanmerking te komen voor een lagere tariefgroep is het noodzakelijk dat u triade inzage
geeft in uw gezinsinkomensgegevens van het voorgaande jaar (bijv. jaaropgaven)
wanneer uw inkomensgegevens door een accountant berekend worden en u geen
jaaropgave(n) kunt overleggen, vult u de onderstaande gegevens volledig en duidelijk in:
accountantskantoor: ……………………………………………………………………...
adres: …………………………………………………………………………………………
postcode: ……………………………………….. plaats: ……………………………….

Z.O.Z.

naam en voorletters van de ondertekenaar:

………………………………………………………………

machtiging automatische incasso
automatische incasso van het cursusgeld vindt alleen plaats als u daar zelf toestemming
voor geeft; u geeft die toestemming door hieronder de machtiging aan te kruisen en een
rekeningnummer aan te geven.
 ik verleen machtiging aan triade om, tot wederopzegging, van mijn onderstaande bank/girorekening
het cursusgeld voor het jaar 2017-2018 in termijnen af te schrijven.

 mijn IBAN rekeningnummer is:

!.…!….!….!….!….!….!….!….!....!….!.…!.…!.…!.…!.…!.…!.…!.…!

Akkoordverklaring
Foto en film
Voor onze publiciteit maken wij gebruik van beeldmateriaal van cursisten.
Ik ga akkoord met het gebruik van mijn beeldmateriaal.
 ja
 nee
Nieuwsbrief
Triade verstuurt ongeveer 6 x per jaar een digitale nieuwsbrief.
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen.
 ja
 nee
ondertekening
ondergetekende verklaart bekend te zijn met de bepalingen van het cursusreglement 2017 - 2018
en het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
datum:

handtekening:

…………-………...-…………

……………………………………….

_______________________________________________________________________________________________________
het onderstaande is bestemd voor de administratie
a.u.b. niet invullen !
Deb. Nr.

Start

 Pyrus

Jaar

Instrument

Huur

Machtiging

Docent

Soort cursus

Ensemble
Solfège

 Synergy

Huurkoop

Bijzonderheden

Tariefgroep
Korting
Adm.kosten

Akkoord

