INSCHRIJFFORMULIER
Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Gegevens van de cursist

Gegevens van de betalingsplichtige

Achternaam

m|v

Achternaam

dhr | mevr

Roepnaam

Voorletters

Geboortedatum

Adres

Adres

Postcode | Woonplaats

Postcode | Woonplaats

Telefoon

Telefoon

Mobiel

Mobiel

E-mail

E-mail

Betalingsplichtige verklaart bekend te zijn met de inschrijfvoorwaarden (z.o.z.)
en gaat hiermee akkoord.

Lesgegevens
De cursist schrijft zich in voor:

Datum

Handtekening

Bij inschrijving voor ensemble, koor of workshop, instrument of stemsoort

Machtiging

aangeven:

Betalingsplichtige machtigt Factorium podiumkunsten tot wederopzegging
om bedragen van zijn | haar rekening af te schrijven wegens lesgelden
op vervaldata 15-10, 15-12, 15-02 en 15-04.

De cursist wil een instrument huren
(zie www.factorium.nl voor mogelijkheden)

ja | nee

Adres

De cursist wil gebruik maken van een strippenkaart
(zie www.factorium.nl voor gebruik strippenkaart)

Naam betalingsplichtige

ja | nee

Postcode | Woonplaats
Bankrekeningnummer

Ervaring

Postbanknummer
O betaalt het bedrag ineens | O in twee termijnen | O in vier termijnen

Instrumentaal | Vocaal
De cursist heeft al eerder muziekles gehad

ja | nee

Zo ja, welk instrument | cursus

Datum

Hoeveel jaar

Overig

Hoe lang geleden
Les gehad op Factorium podiumkunsten

Handtekening

Betalingsplichtige geeft toestemming beeld- en geluidsmateriaal
ja | nee

te gebruiken.
Handtekening

Cursisten met weinig of geen ervaring worden automatisch geplaatst
Betalingsplichtige wil de digitale nieuwsbrief ontvangen

in de Basisopleiding
Wanneer u voorkeur geeft aan een andere soort lesvorm
a.u.b. hier aangeven

Dans
De cursist heeft al eerder dansles gehad

ja | nee

Zo ja, welke dans

Administratie

Hoeveel jaar
Hoe lang geleden
Les gehad op Factorium podiumkunsten

Bestemd voor de administratie (niet invullen a.u.b.)
ja | nee

Vakkaartnummer
Geplaatst bij docent

Belangrijke berichten

1e les

Belangrijke berichten (zoals verhindering van docent) wil ik graag

Dag / begin- en eindtijd

ontvangen via:

Lesvorm

O sms | O email | O beide

Kortingscode

Retourneren
U kunt dit inschrijfformulier in een envelop versturen aan: Factorium podiumkunsten, Antwoordnummer 162, 5000 WB Tilburg
U hoeft geen postzegel te plakken.

ja | nee

