Hoorn
2021 - 2022

Inschrijfformulier
Kleuters/jongeren 5/6/7 jaar

Seizoen 2021-2022

Graag duidelijk en volledig invullen. Insturen/inleveren bij het Talenten Theater Hoorn.
Voornaam
Adres
Postcode
Geboortedatum
Telefoon 1
E-mail

:
:
:
:
:
:

uiterlijk vóór 15 september 2021

Achternaam :
Woonplaats:
Leeftijd (nu) :
Telefoon 2:

m/v

Zijn er (medische) achtergronden van uw kind die wij als leiding/docenten team moeten weten? Zo ja, welke?
Toelichting:

Lesdag en tijd
Woensdag

14.35/14.40 - 15.35 uur

(september - december 2021)

Woensdag

14.35/14.40 - 15.35 uur

(januari - mei 2022)

U kunt voor één of beide lesperioden aankruisen

Lesgeld
Gaat akkoord met € 140,00 voor 5/6/7 jaar 13 lessen (september - december 2021)
Gaat akkoord met € 180,00 voor 5/6/7 jaar 19 lessen (januari - mei 2022)
Gaat akkoord met € 285,00 voor 5/6/7 jaar 32 lessen (september 2021- mei 2022)
2e gezinslid: € 130,00 voor 5/6/7 jaar (periode september - december 2021)
2e gezinslid: € 165,00 voor 5/6/7 jaar (periode januari - mei 2022)
2e gezinslid: € 265,00 voor 5/6/7 jaar (periode september 2021 - mei 2022)
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 voorwaarde
r tot inschrijving dat bij opzegging € 50,00 aan administratie kosten in rekening wordt gebracht.
Bij tussentijdse opzegging tijdens de lesperiode in de periode van half september 2021 t/m eind mei 2022, kunnen wij helaas
geen lesgeld terugbetalen.
- gaat akkoord dat beeld- of geluidmateriaal waar mijn kind op voorkomt gebruikt mag worden.
Datum
Volledige naam (ouder/verzorger)

Handtekening (ouder / verzorger)

Na ondertekening van dit formulier dient u het lesgeld van € 140,00 voor 22 september 2021 over te maken voor de periode
september - december 2021 op IBAN rekening nr: NL19 RABO 0151 4994 54 t.n.v. Talenten Theater Hoorn.
Als u in december kiest voor de tweede lesperiode januari - mei 2022 dient u voor 15 december 2021 het lesgeld van € 180,00
over te maken. Als u direct kiest voor beide lesperioden van september 2021 - mei 2022 dient u voor 22 september 2021 het lesgeld
van € 285,00 over te maken.
Bij onvolledig invullen van het inschrijfformulier kan de inschrijving niet verwerkt worden.

Onderstaande wordt uitsluitend door Het Talenten Theater ingevuld:
Datum binnenkomst
:
Ingevoerd in leerlingenadmin.:

Datum ingang :
Transactie
:

Ingedeeld in groep :
Opgezegd per
:

Weeshuistuin 1 | 1621 GE Hoorn | 06 19 42 30 24
www.talententheater.nl | info@talententheater.nl | KvK nr: 37 15 42 32 | NL19RABO 015.14.99.454

