Inschrijfformulier Circusschool Pretpiste
Voornaam leerling

m/v

Geb. Datum:

Achternaam leerling
Adres
Postcode/Woonplaats
Tel nr / emailadres leerling
Tel. Nr. Ouders/verzorgers

1.

2.

e-mail adres
ouders/verzorgers
Per welke datum wordt en voor welke les wordt deelnemer aangemeld:
Locatie: gymzaal Burg. Haspelslaan 137a
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag




Atelier I
Atelier II
Atelier II
Atelier II incl luchtwerk
Luchtwerk

Lestijd
16.15-17.30
17.30-18.45
17.30-19.30
17.30-20.00
18.45-20.00

Prijs* p/j

Eerste les

€ 249.00
€ 249.00
€ 399.00
€ 480.00
€ 339.00

Plus éénmalig € 25 inschrijfgeld
Houders van de Amsteleenpas krijgen 25% korting. Lever hiervoor bij aanmelding een kopie in
voor onze administratie.
Per gezin geven we op de tweede les 25% korting

N.B. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt aanmelding tot wederopzegging.
De opzegtermijn is 3 maanden vanaf de eerste dag van de maand.
Het les- en vakantierooster vindt u op onze website: www.pretpiste.nl
Automatische incasso
Het lesgeld wordt jaarlijks in twee termijnen van uw bankrekening geincasseerd: de eerste termijn bij
inschrijving / per start van het seizoen en de tweede termijn half januari, de eerste incasso is vermeederd
met € 25 inschrijvingskosten.
SEPA BETREFT DOORLOPENDE MACHTIGING AAN:
Stichting Circusschool Pretpiste te Badhoevedorp
Postadres: Havikstraat 12, 1171 DW Badhoevedorp
IBAN: NL34 TRIO 0197 8773 89
Incassant-id: NL 67ZZZ607665300000
o

Ik verleen Pretpiste toestemming tot automatische incasso (voor voorwaarden z.o.z.)
Naam Rekeninghouder
IBAN
Datum
Handtekening

Onze administratie is in handen van bureau Ins+Outs. E Insenouts@kpnplanet.nl
Pretpiste/Ins+Outs/2017

Inschrijfformulier Circusschool Pretpiste
Door het inleveren van dit formulier geeft u gedurende het lidmaatschap toestemming aan:
- Stichting Circusschool Pretpiste, p/a Havikstraat 12, 1171 DW te Badhoevedorp, om tot
wederopzegging doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het jaarlijkse
lesgeld in twee termijnen van uw rekening af te schrijven en
Uw bank om tot wederopzegging doorlopend het lesgeld halfjaarlijks van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Circusschool Pretpiste, te Badhoevedorp
Indien 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.

Algemene Voorwaarden:
Artikel 1: Aanmelding en plaatsing
Een nieuwe leerling heeft het recht één proefles te volgen. Met het inleveren van een juist en volledig
ingevuld aanmeldformulier heeft u uw kind aangemeld voor de aangegeven les en verplicht u zich tot
betaling. Inschrijving geldt tot wederopzegging.
Plaatsing in een les vindt plaats op volgorde van aanmelding en is pas definitief na bevestiging. Bij
overintekening kan een wachtlijst worden aangelegd of na overleg in een andere lesgroep geplaatst worden.
Indien voor een les te weinig inschrijvingen zijn, is Pretpiste gerechtigd de les te annuleren. In dit geval wordt
geen gebruik gemaakt van de afgegeven machtiging tot betaling.
Onze opzegtermijn is 3 maanden. De vervaldatum voor het volgend schooljaar is jaarlijks per 1 juli.
Indien uw kind in de loop van het jaar niet (meer) mee kan/wil doen aan de cursus verzoeken wij u dit te
melden bij de leiding.
Artikel 2: Betaalwijze
Betaling van het lesgeld vindt plaats door een een machtiging tot afschrijving (automatische incasso) naar
rekeningnummer NL34 TRIO 0197 8773 89.
Artikel 3: Uitval van lessen
Bij ziekte of verhindering van de docent zal Pretpiste trachten de les door te laten gaan onder leiding van een
andere docent. Mocht dit onverhoopt niet lukken zal de les op een later tijdstip worden ingehaald.
Artikel 4: Veiligheid
De docent organiseert de lessen op een zo veilig mogelijke manier. Ouders zijn zich ervan bewust dat deelname
risico met zich meebrengt. Tenzij verwijtbaar doen of nalaten door Pretpiste is Pretpiste niet aansprakelijk
door schade als gevolg van een ongeluk tijdens activiteiten. Eventuele behandeling na ongelukken komt voor
eigen risico of dat van de zorgverzekeraar van de deelnemer.
Als een deelnemer door persoonlijke omstandigheden extra risico draagt, wordt u dringend verzocht dit aan
de docent te melden. Dit is bijv. het geval bij blessures en op de dag van de training ziek thuis geweest zijn.
Ivm veiligheid graag lange haren in een staart gedragen of opsteken. Kleding is bij voorkeur sportkleding en
turnschoentjes met een rubber zool.
Artikel 5: Eten en drinken
In de zaal mag niet gegeten en gedronken worden.
Artikel 6: Gebruik beeldmateriaal
Bij activiteitenvan Pretpiste wordt beeldmateriaal verzameld. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft, houden
wij daar rekening mee wanneer u dit schriftelijk/per email gemeld heeft.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Pretpiste is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding en/of andere persoonlijke
bezittingen. Wij raden deelnemers aan waardevolle spullen thuis te laten.
Voor schade veroorzaakt door een leerling als gevolg van oneigenlijk gebruik is deze aansprakelijk, danwel de
wettelijke vertegenwoordiger van deze leerling.
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