
INSCHRIJFFORMULIER MUZIEKSCHOOL YPENBURG  - Locatie: L.v.Hoornwijck 140-Den Haag    Cursus.............................

ALGEMENE GEGEVENS DEELNEMER   wilt u de ontbrekende gegevens invullen? Dank u!

o.v.v. Naam Deelnemer

* een digitale foto kan ook.

* Mail deze aan:

info@muziekschoolypenburg.nl

CURSUSGEGEVENS

€ 90,00 € 855,00 € 47,50 € 451,25 € 36,00 € 342,00 nvt nvt

€ 135,00 € 1.282,50 € 70,00 € 665,00 € 54,00 € 513,00 € 65,00 € 617,50

€ 180,00 € 1.710,00 € 95,00 € 902,50 nvt nvt € 90,00 € 855,00

€ 47,50 € 451,25 € 25,00 € 237,50 € 20,00 € 190,00 nvt nvt

€ 70,00 € 665,00 € 37,50 € 356,25 nvt nvt € 35,00 € 332,50

€ 95,00 € 902,50 € 50,00 € 475,00 nvt nvt € 47,50 € 451,25

Kruis bij de prijs aan wat van toepassing is. De cursusprijs is gebaseerd op 36 lessen per seizoen.

Voor betaling per seizoen is 5% korting in de prijs verdisconteerd. De contributie is  "Per maand" of "Per seizoen(=10mnd)".

Voor deelnemers ouder dan 21jaar komt er 21%BTW bij. Voor piano worden alleen individuele lessen gegeven.

Voor nieuwe inschrijvingen worden éénmalige inschrijf- en administratiekosten van €20,00 in rekening gebracht.

Prijzen zijn incl.0% BTW voor deelnemers jonger dan 21jaar. Voor deelnemers vanaf 21jaar komt er 21% BTW bij.

Voor betaling van de contributie krijgt u per email maandelijks of per seizoen een factuur toegezonden.

U kunt hiervoor een automatische overschrijving instellen bij uw bank.

Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Leerlingenreglement van Muziekschool Ypenburg welke digitaal ter beschikking worden gesteld via onze website:

45min./2wk

60min./2wk

                                 Handtekening

   

www.muziekschoolypenburg.nl

30min./wk

45min./wk

60min./wk

30min./2wk

Prijs(deeln.<21j) Per maand Per seizoen Per maand Per seizoen Per maand Per seizoen Per maand Per seizoen

FACTUUR POSTCODE / PLAATS

EMAILADRES

CURSUS Individuele les (1 deelnemer) Maatjesklas (2 deelnemers) Minigroep (3 of meer deeln.) Bandcoaching (3 of meer deeln.)

EMAILADRES(SEN)

FACTUURGEGEVENS (als het factuuradres gelijk is aan het bovenstaande adres, hoeft u hier niets in te vullen)

FACTUUR GEADRESSEERDE

FACTUUR STRAATNAAM

STRAATNAAM

POSTCODE / PLAATS

TELEFOONNUMMER(S)

NAAM DEELNEMER

GEBOORTE DATUM DEELNEMER

OUDER / VERZORGER 1 / VERZORGER 2 plak hier de pasfoto

mailto:info@muziekschoolypenburg.nl
http://www.muziekschoolypenburg.nl/

