Voorlopig Inschrijfformulier en Machtiging “Fun Learning English Abcoude”

GEGEVENS KIND
Voornaam:

Achternaam:

Basisschool:

Geboortedatum:
Groep:

Evt. Voedselallergie:
Buitenschoolopvang (plaats, dagen):
Opmerkingen: (moedertaal/contact met andere talen, andere opmerkingen)
Scheduling Opmerkingen: (gewenste startdatum, verhinderingen)
Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van foto’s en/of video opnames van uw kind voor
promotionele doeleinden van Fun Learning English (ja/nee):

Contactpersoon (ouder) voor les rapporten, facturen, enz.
Voornaam:

Achternaam:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon (thuis):

Telefoon (mobiel):

Email:

Tweede ouder contact
Voornaam:

Achternaam:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon (thuis):

Telefoon (mobiel):

Email:

Emergency contact (i.g.v. NOOD)
Voornaam:

Achternaam:

Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon (thuis):

Telefoon (mobiel):

De prijs voor 45 minuten groepslessen is (6-8 kinderen:10 euro/les, 5 kinderen:12 euro/les, 4 kinderen:15 euro/les),
gefactureerd in een blok (bv sept-dec, jan-mei, mei-juli). Na bevestiging van aanmelding en plaatsing en een klas,
krijgt U van ons een rekening per email. Op elke factuur voegen wij 1 euro bij voor administratiekosten. Wij
verzoeken u deze rekening binnen 14 dagen te voldoen. Is de betaling binnen deze termijn niet voldaan dan krijgt
u van ons een herinneringsfactuur. Het totaal bedrag van de factuur wordt dan vermeerderd met €3,00
administratiekosten. Is het noodzakelijk om nog een herinneringsfactuur te sturen komt er nog eens additioneel
€5,00 bij. Wij maken gebruik van automatische incasso. Vul alstublieft het bijgaande machtigingformulier in.

Handtekening ouder ________________________________ Datum:_____________
Terugsturen naar admin@FunLearningEnglish.nl of
Mail naar: Fun Learning English, Kuyerpad 11; 1391RT Abcoude

Voorlopig Inschrijfformulier en Machtiging “Fun Learning English Abcoude”

Naam:
Fun Learning English Abcoude
Adres:
Kuyerpad 11
Postcode:
1391RT Plaats: Abcoude
Land: Nederland
Incassant ID:

NL14ZZZ302610090000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Fun Learning English
Abcoude doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdrachten van Fun Learning English Abcoude. De hoogte van
de bedrag wordt vastgesteld op een factuur dat u van Fun Learning English Abcoude ten
minste een week van tevoren zal ontvangen. De machtiging is geldig tot u het machtiging
intrekt. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Namen van deelnemers in uw gezin aan Fun Learning English cursussen:
…………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer [IBAN] ……… ………… ……………………………….
Bank Identificatie [BIC]* …………………………
Naam op rekening:

(* geen verplichte veld bij NL IBAN)

……………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………………………..

Postcode:

……………

Land:

………………………………………………………………………………..

Woonplaats: …………………………………………………

Plaats en datum: ................................
E-mail adres:

Handtekening:

……………………………

………………………………………

Terugsturen naar admin@FunLearningEnglish.nl of
Mail naar: Fun Learning English, Kuyerpad 11; 1391RT Abcoude

