Koftos

Dansvereniging voor internationale dansen

Inschrijfformulier voor nieuwe cursisten in het danseizoen 2021~2022
naam
voornaam

M/V

adres
postcode en woonplaats
telefoon
geboortedatum
emailadres
datum eerste cursusdag

⃝ Wordt lid van Koftos, maar geeft zich niet op voor een cursus.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor het dansseizoen 2021~2022

€ 20,00

Hierin zit een een opslag voor nieuwe leden van € 5,00 die in het volgende seizoen vervalt.

⃝ Wordt lid van Koftos en geeft zich tevens op voor één of meerdere cursussen.
Het lidmaatschapsgeld bedraagt

€ 15,00

Voor één cursus en wel op

⃝ maandag

of

⃝ dinsdag

of

⃝ woensdag

€ 157,00

Voor meerdere en wel op

⃝ maandag

en

⃝ dinsdag

en

⃝ woensdag

€ 189,00

⃝ Heeft weinig of geen danservaring en komt graag in aanmerking voor het beginnerstarief.

50%

( Het beginnerscursustarief is slechts het eerste seizoen geldig. Daarna geldt het normale tarief.)

En verklaart :
- Accoord te gaan met het beheer van de persoonsgegevens volgens de Koftos privacyregels.
( zie informatie www.koftos.nl )
- De contributie te zullen overmaken binnen 14 dagen nadat de inschrijving door Koftos is bevestigd.
( Tenzij anders wordt afgesproken. Zie opmerking hieronder.)
Handtekening ;

Datum :

Deze opgave geldt voor het dansseizoen 2021~2022, einddatum 30 juni, en wordt jaarlijks automatisch
met een seizoen verlengd, tenzij voor 1 september een schriftelijke opzegging is ontvangen.
Nieuwe cursisten betalen voor de cursus, gerekend vanaf de eerste keer dat men heeft gedanst.

Bevestiging van de inschrijving en betalingsmogelijkheden.
De inschrijving wordt door ons bevestigd via een email.
Hierin wordt vermeld welke gegevens wij in ons bestand hebben opgenomen.
Tevens wordt de, voor dit seizoen, verschuldigde contributie vermeld.
Behalve betaling ineens is inzake het cursusgeld betaling in maximaal vier termijnen toegestaan.
Echter alleen als Koftos gemachtigd is de contributie te innen via automatische incasso.
Een formulier om Koftos hiertoe te machtigen wordt ingesloten bij de bevestigingsmail.
Nadere informatie hierover staat ook in de bevestigingsmail.

