INSCHR

FORMU IJF
LIER

Gegevens cursist
Voornaam

Voorletters

Achternaam

Geboortedatum

m/v

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

Email
Naam school
(indien van toepassing)

Groep / Klas

Gegevens betalingsplichtige

(naam en nummer invullen zoals deze bekend zijn bij de bank)

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Geboortedatum

m/v

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

Mobiel

IBANnummer

Naam bank

Akkoord - ondertekening

□
□

Ik ga akkoord met de algemene inschrijfvoorwaarden (zie website)
Ik machtig Kunstkwartier het verschuldigde cursusgeld van mijn rekening af te schrijven;

□ in 1 termijn (cursussen tot 20 lessen dienen in 1 termijn betaald worden)
□ in 4 termijnen (Bij latere instroom in een jaarcursus worden de betaaltermijnen naar rato aangepast.)

Datum

Naam

Handtekening

Vul voor- én achterzijde van het formulier in.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar Kunstkwartier of lever het in bij de receptie (locatie Helmond).

KUNSTKWARTIER
BEELDE NDE KUNST DANSM UZIEKS CHRIJV

ENTHEATER

0492 - 542445 ı info@kunst-kwartier.nl ı www.kunst-kwartier.nl
GELDROP-MIERLO ı Molenstraat 25 ı Geldrop ı HELMOND ı Kromme Steenweg 16 ı Helmond ı NUENEN ı Park 1 ı Nuenen

INSCHR

FORMU IJF
LIER

Ik schrijf in voor de cursus:

Cursus:

Dag:
Locatie:

Tijd:

□ Helmond □ Geldrop-Mierlo □ Nuenen □ Anders, nl.

Opmerkingen:

Instrumentale / vocale lessen
Voor de dag en lestijd neemt de docent contact met u op. Duo of triolessen zijn mede
afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden. Andere lestijden zijn mogelijk, in overleg.
Instrument

Kennismakingscursus
Individueel wekelijks
Individueel tweewekeljks
Groepsles Duo -Trio
Strippenkaart

Voorkeur docent

□
□
□
□
□

3 lessen
20 min. p/wk
20 min. p/2wk
15 min. p.p
10 lessen 30 min.

□
□

25 min. p/wk

□

10 lessen 40 min.

25 min. p/2wk

□
□

30 min. p/wk
30 min. p/2wk

Vul voor- én achterzijde van het formulier in.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar Kunstkwartier of lever het in bij de receptie (locatie Helmond).

KUNSTKWARTIER
BEELDE NDE KUNST DANSM UZIEKS CHRIJV

ENTHEATER

0492 - 542445 ı info@kunst-kwartier.nl ı www.kunst-kwartier.nl
GELDROP-MIERLO ı Molenstraat 25 ı Geldrop ı HELMOND ı Kromme Steenweg 16 ı Helmond ı NUENEN ı Park 1 ı Nuenen

