
 
 
 

Vul onderstaand formulier in om je in te schrijven bij DANCE Studio FAME. 

Wil je graag hulp? Wij staan voor je klaar in onze studio, of neem contact op per telefoon of e-mail! 

 
1 Persoonlijke gegevens 

Vul hieronder je persoonlijke gegevens in.  

Let op: vul de naam in van degene die de lessen komt volgen! De naam van een ouder, voogd of 
verzorger kan verderop ingevuld worden als contactpersoon. 

man vrouw anders geen antwoord 
Voornaam  

 
Achternaam  

 
Geboortedatum Let op: vul de geboortedatum in van degene die de lessen komt doen! 

 
Naam contactpersoon (indien toekomstig lid <18 jaar) 

 
Voer je volledige adres in: straatnaam, huisnummer , postcode en eventuele toevoegingen Postcode  

 
Woonplaats  

 
Telefoonnummer  

 
Email 

 
 

 
2 
Kies hieronder alle activiteiten waarvoor je wilt inschrijven. 

Opsomming van de lessen – zie lesrooster 

 

3  

Hoe kunnen we het beste contact met je opnemen? Kies uit telefoon of telefoon 

 
Tweede telefoonnummer - Zodat we je (ook bij noodgevallen) kunnen bereiken. 

 

 

Inschrijfformulier  



 
E-mailadres – geef een geldig e-mailadres op 

 
 

4 
Kies de gewenste betaalwijze 

contant per bankoverschrijving  
(Genoemde bedragen zijn gebaseerd op een heel seizoen en/of een volledige cursus.) 

 Bedragen voor een periode die reeds aangevangen is worden naar rato in rekening gebracht. 
 Bedragen voor aankomende periodes worden telkens voorafgaand aan de nieuwe periode 

geïncasseerd. 
 Eventuele kortingen die je ontvangt worden berekend zodra we jouw inschrijving verwerken. 
 Als je een vergoeding ontvangt, bijvoorbeeld van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, kan je dit 

in de volgende stap aangeven, maar je moet hier nog wel een betaaloptie kiezen. 

Ik maak gebruik van jeugdfonds Sport& Cultuur 

 
5 
Inschrijven voor de nieuwsbrief 

 gewenste emailadres 

 naam eigenaar emailadres 
 
(Gedurende het lesjaar versturen wij alle nodige informatie naar onze leden d.m.v. nieuwsbrieven). 

 
 
6 
Gewenste inschrijfdatum: 
Proefles datum/data: 

 
7 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden 
 
Tekenen voor akkoord (naam, plaats en datum):  
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 


