Aanmeldingsformulier ensembles/orkesten/koren/bands/vocalgroup
Muziekschool Oost-Gelderland
Bizetlaan 1, 7002 LV Doetinchem
t (0314) 340155 f (0314) 361803
e info@muziekschooloostgelderland.nl

Leerlingnummer
(wordt door de
muziekschool ingevuld):

Dit formulier duidelijk en zo volledig mogelijk invullen a.u.b.
( aankruisen wat van toepassing is)

machtiging

persoonsgegevens
Ondergetekende

de heer

mevrouw

Ondergetekende machtigt, tot wederopzegging,
Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld
af te schrijven van zijn/haar rekening
ja

naam + voorletters:

nee

in 1 termijn

straat:

max. 10 termijnen

IBAN:

pc/woonplaats:
NB: betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en
het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de
lesgeldnota vermeld.

gemeente:
telefoonnummer:

mobiel nummer:

e-mail

Algemene Voorwaarden
meldt hierbij als leerling aan
zichzelf,

• Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de
leerling voor een heel schooljaar.
• Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar
rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar.
• Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur
verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus

geboortedatum:

zijn/haar kind

meisje

jongen

achternaam:
roepnaam:

geboortedatum:

instrument:

privacywetgeving

muziekschooldocent:

De muziekschool waarborgt dat uw gegevens worden
verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

ensemble/orkest/koor/vocalgroup
naam:
band
voorkeur muziekstijl:

de leerling is verhinderd op
maandag van

tot

uur

dinsdag van

tot

uur

woensdag van

tot

uur

donderdag van

tot

uur

vrijdag van

tot

uur

De aanmelder:
verleent hierbij toestemming om bovenstaande
gegevens te verwerken uitsluitend ten behoeve van de
muziekschooladministratie.
verleent hierbij toestemming om het e-mail adres te
gebruiken ten behoeve van de nieuwsbrief en mailingen van
de muziekschool/dansschool.
verleent hierbij toestemming om foto’s en opnames,
gemaakt tijdens optredens, te gebruiken voor publicitaire
doeleinden.
NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld
op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl.
Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden te
hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

aanmelding

ondertekening

Overleg eerst met de ensembleleiding en je eigen docent en
lever dan het formulier in bij de administratie; uiterlijk laatste week september.

datum:

plaatsing
Aanmelding betekent niet altijd plaatsing; er is veel belang
stelling en soms beperkte plaatsingsmogelijkheid. Als je
geplaatst bent krijg je bericht. Voor in de brochure vermelde
tijden geldt een zeker voorbehoud.

handtekening:

