
Inschrijfformulier en machtiging automatische incasso            
(invullen in blokletters) 
 

Naam leerling  ________________________________________________________________ 
 
Adres   ________________________________________________________________ 
 
Postcode  ________________________      Woonplaats___________________________  
 
Mobiele nr.  __________________                 Mobiele nr. leerling_____________________ 
 
E-mail ouder(s) ________________________________________________________________ 
 
E-mail leerling ________________________________________________________________        
 
Geb. datum leerling  _________________________ 
 
IBAN nummer        _______________________________     T.n.v. _________________________ 
   
Ik ga de volgende les(sen) (naam dansles(sen) met leeftijdsgroep) volgen: 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Hoe ben je bekend geworden met DANS&zo?____________________________________________  
 

Maakt u gebruik van Stichting Leergeld of Jeugdfonds Sport & Cultuur O nee  O  ja, Lees dan  

www.dansenzo.nl/stichting-leergeld 

 

Vanaf seizoen: 01 augustus 2021 t/m 8 juli 2022. Schoolvakanties www.dansenzo.nl/jaaroverzicht  
 
Les- en inschrijfgeld 

Tarieven staan op www.dansenzo.nl onder Lesinfo, tarieven.  
Het cursusgeld voor het gehele dansseizoen bestaat uit 10 maandelijks termijnen, die per incasso dienen te worden 

voldaan. Stroom je later in, dan betaal je vanaf de 1e les na de proefles. De 1e keer betaal je € 25,- 

inschrijfkosten. In verband met de opzegtermijn dient een maand vooruit te worden betaald.  

De eerste incasso bestaat uit: de inschrijfkosten, een maand vooruitbetaling i.v.m. de opzegtermijn, een maand 
lesgeld en eventueel eerder gevolgde lessen. Na inschrijven ontvangt u een factuur + brief bij inschrijven met 

uitleg. Mocht u bezwaar hebben tegen automatische incasso, dan kunt u het lesgeld in één keer betalen voor het 

hele seizoen. U ontvangt een factuur per mail. Het rekeningnummer van DANS&zo is NL27 INGB 0005047511  
 

Algemene voorwaarden    Lees onze voorwaarden op https://www.dansenzo.nl/algemene-voorwaarden  

AVG DANS&zo  Lees de Algemene Verordening Gegevensbescherming op www.dansenzo.nl/over-ons/avg-danszo  
 

Machtiging automatische incasso 

Na ontvangst van het formulier ‘machtiging automatische incasso’ zal maandelijks op de 28ste het lesgeld worden 
afgeschreven. Onze 1e termijn van het nieuwe dansseizoen incasseren wij op 28 juli en de 10de termijn op 28 

april. Indien het lesgeld niet geïncasseerd kan worden ontvangt u een aanmaning met verzoek het lesgeld over te 

maken op rekening van DANS&zo. Bij ‘n 2e aanmaning wordt € 8, - administratiekosten in rekening gebracht 
 

Regeling automatische incasso/opzeggen 

Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen om het bedrag via uw bank terug te laten boeken.  

Opzeggen kan per maand. Mail je je opzegging voor de 24ste van de maand naar info@dansenzo.nl, dan kunnen wij 
de eerstvolgende incasso stop zetten. Je ontvangt een mail hoeveel lessen je nog kunt volgen. 

 

Ik machtig DANS&zo tot wederopzegging het lesgeld voor de dansles(sen) af te schrijven van het 
rekeningnummer en ga akkoord met de regels van het machtigen. 

Ik kies voor: 

O  maandelijkse termijnen naar rato lopende seizoen 
O eenmalig voor het hele seizoen € 
 
Ondergetekende accepteert door ondertekening van dit formulier, bovenstaande informatie, de 

algemene voorwaarden en AVG van DANS&zo gelezen te hebben en te zijn overeengekomen. 
 

Datum        Handtekening 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Postadres  Poolsterstraat 19 > 7314 KE Apeldoorn > (055) 5762330 > (06) 23966054 >  KvK 08146330 

Adres dansschool Fabianusstraat 4 > 7333 BM of Prinses Beatrixlaan 240 > 7312 AA Apeldoorn > t.n.v. DANS&zo  
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