
 Inschrijfformulier 

 

 

Kunstencentrum Mr. D.U. Stikkerlaan 251 9675 DG Winschoten  

 

BETALINGSPLICHTIGE 

Naam betalingsplichtige  …………………………............  M/V * 

Straat + huisnummer        ……………………………………….. 

Postcode + woonplaats    ………………………………………. 

Telefoonnummer                ………………………………………. 

Mobiel nummer                   ………………………………………. 

E-mailadres                            ………………………………………. 

 

IBANnummer               …… ………………………………………. 

 

 

O   automatische incasso in termijnen   

(niet mogelijk voor korte cursus/workshops)  

 

O   automatische incasso in ėėn termijn  

 

 

Handtekening automatische incasso 

 

………………………………………………………………… 

 

 

 

Cursist:  

Achternaam cursist              ……………………………………….. 

Voornaam cursist                  ………………………………… M/V * 

Geboortedatum (d-m-j)    ……………………………………….. 

Straat + huisnummer            ……………………………………….. 

Postcode + woonplaats       ………………………………………. 

Telefoonnummer                   ………………………………………. 

Mobiel nummer                      ………………………………………. 

E-mailadres                               ………………………………………. 

 

 

Heeft de leerling eerder les gehad? Ja  /  nee *      

Zo ja,  

Welk instrument/ cursus?      ………………………………………. 

Hoeveel jaren?                           ……………………………………… 

Van welk docent?                     ……………………………………… 

 

*A.u.b. omcirkelen wat van toepassing is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z.o.z. 



 Inschrijfformulier 

 

 

 

 

 

Voor de volgende cursus(sen)   

A.u.b. omcirkelen wat van toepassing is.  

 

Jaarcursussen 

A. Instrumentaal / vocaal muziekonderwijs 

Omschrijving  

……………………………………………………… 

 

B. Ensembles/ koren/bandjes 

Omschrijving 

……………………………………………………… 

 

C. Dans 

Omschrijving  

………………………………………………………. 

 

 

  

 

 

Korte cursussen en workshops 

A. Muziek Ontdekken   

B. Kinderkoor  

C. Kennismakingscursus (10 lessen) 

D. Anders, nl. ……………………………………………………. 

 

Inschrijving  

De aanmelding vindt plaats door ondertekening (bij minderjarigen door 1 der ouders of verzorgers) van een volledig ingevuld inschrijfformulier.  De 

inschrijving kan plaatsvinden voor het nieuwe schooljaar (1 augustus t/m 31 juli) en tijdens het schooljaar, voor zover het lesrooster dit toelaat.  Het is 

mogelijk dat de leerling niet direct ingedeeld kan worden en eerst op een wachtlijst wordt geplaatst. Van de administratie ontvangt u bericht bij welke 

docent de leerling is ingedeeld en wanneer de kennismaking met de docent(e) en het afspreken van een lestijd kan plaatsvinden.  

Uw inschrijving geldt voor een onbepaalde tijd, behoudens het bepaalde onder opzegging.  

 

 

 

o De betalingsplichtige verleent hierbij toestemming tot automatische incasso in termijnen (niet van toepassing op korte cursussen en 

workshops).  * 

 

o De betalingsplichtige verklaart bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden van de Muziekschool Oost-Groningen, zoals vermeld 

op de website.  * 

 

o Ondertekende geeft hierbij toestemming tot het fotograferen van de cursist t.b.v. promotionele uitingen van de Muziekschool Oost-

Groningen.  * 

 

 

*A.u.b. omcirkelen wat van toepassing is.  

 

 

 

 

Plaats   ………………………….  Datum  ………………………………  Handtekening  …………………………… 


