
 

INSCHRIJFFORMULIER 

 

GEGEVENS LID 

Naam lid:……...……………………………………………………………………………………m/v 

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………… 

Bent u een nieuw lid? JA* / NEE 

* Dan rekenen wij éénmalig 10 euro administratiekosten. Contributie is afhankelijk van 

de leeftijdscategorie. Zie hiervoor de tarievenlijst op de website. 

(www.brabantdancecentre.nl) 

 

Keuze lidmaatschap: 

 Basis (1 cursus)   Plus (2 cursussen)   Compleet (3 of meer cursussen) 

Schrijft zich in voor de volgende cursus: 

1:………………………………………………………………………………………………………….. 

2:………………………………………………………………………………………………………….. 

3:………………………………………………………………………………………………………….. 

4:………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Soms kan het belangrijk zijn dat de docent kennis heeft van bv. ziekten of 

medicijngebruik van de cursist. Deze bijzonderheden kunt u hier vermelden: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

[Vul ook de achterkant van dit formulier in] 

 

 

GEGEVENS INCASSOOPDRACHT 

Ondergetekende verleent hierbij toestemming aan Brabant Dance Centre om van 

zijn/haar hieronder genoemde rekening tot opzegging (met een minimum van 12 

maanden) het lesgeld af te schrijven  

O jaarlijks (incl. 8,3% korting, afschrijving in oktober) 

O per maand (afschrijvingen de eerste week van de maand) 

 

Vul onderstaande gegevens in 

Bankrekeningnummer ………………………………………………………………………… 

Naam rekeninghouder:……………………………………………………………………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats:…………………………………………………………………… 

Mobiel tbv WhatsApp:……………………………………………………………………..… 

Email:………………..……………………….………………..………………………………… 

 

Datum    Naam en handtekening ondergetekende 

 

…………………………………  ………………………………………………………… 

 

Inleveren of opsturen naar: Brabant Dance Centre 

t.n.v. Penningmeester, Marialaan 71, 6541 RC  Nijmegen 

of mail een gescand formulier naar info@brabantdancecentre.nl 

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de statuten zoals 

vermeld op www.brabantdancecentre.nl/algemene-voorwaarden.

http://www.brabantdancecentre.nl/
mailto:info@brabantdancecentre.nl
www.brabantdancecentre.nl/algemene-voorwaarden


 

 

AVG VERKLARING 

 
 
 
Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van ……………………………………..  

 

dat foto’s en video’s door Brabant Dance Centre gebruikt mogen worden*:  

 

 op een flyer 

 op de website brabantdancecentre.nl  

 in een nieuwsbrief  

 op sociale-media accounts van Brabant Dance Centre (Facebook, instagram, e.d.) 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

 

Datum:     .............................................................................. 

 

Naam ouder/verzorger:  .............................................................................. 

 

 

 

Handtekening ouder/verzorger: .............................................................................. 

 

 

 

Toelichting gebruik formulier toestemming 

Foto’s maken door ouders  

Wij adviseren ieder dringend om vooraf te overleggen met andere ouders over het gebruik van 

zelfgemaakte foto’s. Komt u er samen niet uit, vraag ons dan ter ondersteuning.  

 

Toestemming geven door één of twee ouders 

Als leerlingen jonger zijn dan 16 jaar beslissen de wettelijk vertegenwoordigers over de privacy.  

De wet gaat ervan uit dat Brabant Dance Centre mag vertrouwen op de mededelingen van één 

ouder. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook gebonden aan die mededeling. Bij 

het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag Brabant Dance Centre vertrouwen op de 

toestemming als één ouder die geeft.  

In geval van gescheiden ouders verwacht Brabant Dance Centre dat ouders onderling afstemmen 

welke toestemming er gegeven wordt. Laat het formulier evt. door beide ouders ondertekenen, om 

onduidelijkheid te voorkomen.  

Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder voldoende. 


