Mutatieformulier
Dit formulier graag met blokletters invullen. Voor elke cursus waarvoor u een wijziging wilt
doorgeven graag een nieuw formulier gebruiken. Kolom gegevens cursist altijd volledig
invullen. Verder zijn alleen de velden waar u iets wilt wijzigen voldoende.

Gegevens betalingsplichtige:
Achternaam
Voornaam

Gegevens cursist

Adres

Achternaam
Voornaam

m/v

Postcode

Adres

Woonplaats

Postcode

E-mail

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Mobiel

Telefoon

Betalingswijze aanpassen

Mobiel

□ Betaling ineens via automatische incasso

(De hoogte van het cursusgeld staat op www.muziekgebouwgo.nl)

Geb.datum

□ Betaling in 10 termijnen via automatische incasso

Lid bij vereniging

□ Betaling in 2 of 4 termijnen via automatische incasso (dit geldt enkel

Indien nog geen 18 jaar:

voor korte cursussen, termijnen afhankelijk van aantal lesweken)

Ouder/Verzorgende

IBAN Rek.nr

Adres

□ Betaling ineens d.m.v. eigen betalingsopdracht

Postcode en Woonplaats

Telefoon

* Vergeet niet het IBAN nummer te vermelden. Bij termijnbetaling machtigt ondergetekende,
tot wederopzegging, Het Muziekgebouw GO om het verschuldigde cursusgeld af te schrijven
van bovengenoemde bankrekening. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 8
weken de tijd om uw bank opdracht te geven het geld terug te boeken.

Cursus

Aanpassen Kortingen

Was ingeschreven

□ Verenigingen

Voor de cursus (naam)

Uitval Lessen en contact voorkeur aanpassen

Cursuslokatie

□ SMS bericht

Wenst ingeschreven te
worden voor de cursus

□ Email naar

E-mail

□ Telefonisch

Cursuslocatie (voorkeur)

Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de Algemene
bepalingen (plus de geldende cursus tarieven)

Lestijd
Voor aanpassing lesduur
Gewenste nieuwe lesduur/vorm (alleen bij individuele lessen)

□ 20 min per week
□ 30 min. per week
□ 1 x per 2 weken 30 min.

□ 1 x per 2 weken 45 min.

□ Duo les 30 min.

□ Duo les 45 min.

□ Trio les 45 min.

(indien mogelijk)

□ Groepsles (4 leerlingen of meer) 45 min.

(indien mogelijk)

Eventuele
opmerkingen:

TIP: Maak een kopie van dit ingevulde en ondertekende inschrijfformulier t.b.v. uw eigen
administratie

Datum
Handtekening

Dit formulier mailen naar algemeen@muziekgebouwgo.nl of opsturen naar
Muziekgebouw GO; Postbus 285; 3240 AG Middelharnis

