
Inschrijfformulier 8 t/m 18 jaar / TGV Seizoen 2021/2022

Voornaam : Achternaam :

Adres :

Postcode : Woonplaats:

Geboortedatum : Leeftijd: m / v

Telefoon 1 :   Telefoon 2:

E-mail leerling :                                                                             

IBAN Rekeningnr. :                                                                             

Dit vak alleen invullen voor kinderen t/m 18 jaar

Vaardigheden vader: Vaardigheden moeder : 

(i.v.m. eventuele ouderhulp)             (i.v.m. eventuele ouderhulp)

E-mail ouders :                                                                             

  

Zijn er medische of psychische (bv.: uw kind is gepest of erg onzeker) achtergronden van uw kind die wij als leiding/docententeam

moeten weten? Zo ja, welke? Toelichting: 

Ik geef mij/mijn kind op als leerling van het Talenten Theater Jongeren Academie - Noord Holland voor het seizoen 2021/2022. 

Ondergetekende 

- gaat akkoord met de voorwaarden tot inschrijving en opzegging (zie inschrijfvoorwaarden: www.talententheater.nl/inschrijven).

- gaat akkoord dat beeld- of geluidmateriaal waar mijn kind op voorkomt, gebruikt mag worden zoals in voorwaarden is omschreven

- machtigt het Talenten Theater Jongeren Academie - Noord Holland om het desbetreffende schoolgeld te incasseren 

- en stuurt hierbij tegelijkertijd een ondertekend machtigingsformulier (z.o.z.)

Tarief lesgeld:  € 456,- (2e gezinslid € 426,-) 

Datum     

Volledige naam Handtekening ouder / verzorger ouder / verzorger

      

bijvoegen van de pasfoto, kan de inschrijving niet verwerkt worden.

Onderstaande wordt uitsluitend door Het Talenten Theater ingevuld:

Z.O.Z.

Machtigingsformulier

INVULLEN

Datum binnenkomst : Datum ingang : Ingedeeld in groep : 

Ingevoerd in leerlingenadmin.: Transactie       : Opgezegd per         :                                       

Plak hier 

je recente 

pasfoto!

uiterlijk voor 15 september 2021Graag duidelijk en volledig invullen. Insturen/inleveren bij het Talenten Theater Hoorn.

woensdag 16.00 - 18.30 uur

Keuze lesdag en tijd

basisschoolleerlingen voortgezet onderwijs Talent Gaat Verder

vrijdag     17.30 - 20.15 uur

zaterdag 10.00 - 12.45 uur

donderdag vanaf 19.30 uur

donderdag 16.30 - 19.00 uur

* vakje van keuze aankruisen

             Handtekening Talent Gaat verder

Hoorn

2021-2022
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