
 

 

 

DE NR.1 HIPHOP/STREETDANCE DANSSCHOOL VAN NEDERLAND! 
 

Dansschool Moves!   www.moveshoorn.nl 

06 19 18 60 84 – info@moveshoorn.nl – kvk : 37106664 

IBAN: NL37 ABNA 0489 6577 37 
  

 

 

INSCHRIJFFORMULIER DANSSCHOOL MOVES! 

 

Persoonlijke gegevens 

Voornaam                                                                                                                           M/V                         

Achternaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode en woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer(s)  

Datum inschrijving  

Dansles  

Tijdstip en dag les  

Gegevens abonnement: s.v.p. aankruisen wat van toepassing is 

 
Vestiging: 

Opgang Kreek Vredehof Opperdoes 

 

   

Frequentie lessen 

1 les per week 2 lessen per week/ 

Demoteam lid 

Dans onbeperkt Combi onbeperkt 

 

   

 

Abonnement 

Maandabonnement via automatische incasso Jaarabonnement zelf overmaken* 

  

 

Eenmalig te voldoen bij inschrijving: 10 euro inschrijfgeld                                                                     

Opzeggen kan alleen per e-mail met inachtneming van de opzegtermijn 

*een jaarabonnement wordt aangegaan voor 12 maanden en is tussentijds niet opzegbaar            

              ZOZ

        



Scan beide zijden van het formulier in en e-mail deze naar info@moveshoorn.nl en overhandig dit 

ondertekende inschrijfformulier (eventueel met machtiging voor de automatische incasso) in de 

eerste volgende les aan de docent(e) van Dansschool Moves! 

 

Doorlopende machtiging-SEPA 
 

Naam incassant: Dansschool Moves!  

Adres incassant: Akkerwinde 43 

Postcode incassant: 1689 NT 

Woonplaats incassant:             Zwaag 

Land incassant: Nederland 

Incassant ID: NL74ZZZ371066640000 

Kenmerk machtiging:  Ontvangt u na inschrijving 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Dansschool Moves! om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
‘Lidmaatschap’ en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Dansschool Moves! Als 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. 

 

Rekeningnummer IBAN 

 

                  

BIC (Bank identificatie)                                                                 (Alleen bij buitenlandse rekening) 

Naam  

Adres  

Postcode en Woonplaats  

Land  

Plaats  

Datum  

Handtekening  

 

Met ondertekening van deze overeenkomst verklaar ik dit formulier naar waarheid te hebben 
ingevuld en op de hoogte te zijn van de huisregels. Tevens verklaar ik akkoord te gaan en 

uitdrukkelijk in te stemmen met hetgeen hier is ingevuld evenals met de op www.moveshoorn.nl 
gepubliceerde Algemene Voorwaarden, welke ik heb gelezen en begrepen. 

 

Handtekening  

 Naam*                                                                     *Bij minderjarige: de wettelijke vertegenwoordiger 

Plaats  

Datum  

 

mailto:info@moveshoorn.nl
http://www.moveshoorn.nl/

