
Inschrijfformulier en machtiging

Het volledig ingevulde formulier sturen naar: ‘t Dorp 92, 5384 MD Heesch.

Cursistgegevens 

Naam en voorletters 

Geslacht  man/vrouw 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer thuis 

Telefoonnummer werk of mobiel 

Geboortedatum 

E-mailadres   

Geeft zich op voor de cursus

Cursusnaam 

(Start)datum/tijd 

Cursusprijs 

Materiaalkosten   

Ik geef me op samen met 

 (deze persoon dient eveneens een inschrijfformulier in te vullen)

Eenmalige machtiging

Naam en voorletters 

Woonplaats 

IBAN nummer  NL 

Ondergetekende machtigt hierbij Stichting de Eijnderic het verschuldigde cursusgeld te incasseren van bovengenoemd
IBAN nummer en gaat tevens akkoord met de op de achterzijde vermelde voorwaarden.

  

Handtekening     

Bestemd voor de administratie 



Inschrijfvoorwaarden

1. Inschrijving geschiedt door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier of door het volledig

 invullen en versturen van het formulier via onze website.

2. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst.

3.  Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. U heeft het recht tot 14 dagen voor aanvang 

van de cursus schriftelijk te annuleren. Wij berekenen bij annulering € 8,00 aan administratiekosten. Na deze periode, 

vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus, is annulering niet meer mogelijk en wordt geen cursusgeld meer terugbetaald.

4. Slechts bij hoge uitzondering is gedeeltelijke restitutie mogelijk. Hiervoor dient u een schriftelijke aanvraag in te dienen

 bij het bestuur van de stichting.

5.  Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan stichting de Eijnderic om een eenmalige incasso-

opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van  

stichting de Eijnderic . Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor  

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Indien de cursus bestaat 

uit 20 of meer lessen wordt het bedrag in 2 termijnen afgeschreven. Als de cursus niet doorgaat, wordt het cursusbedrag 

niet geïncasseerd. Incassant ID stichting de Eijnderic: NL39ZZZ410849950000.

6. Afwezigheid tijdens de cursus verplicht stichting de Eijnderic niet tot terugbetaling van cursusgelden.

7.  In de prijs is rekening gehouden met de subsidie van de gemeente Bernheze. De cursusprijs geldt voor de inwoners van 

de gemeente Bernheze. De overige cursisten betalen € 1,00 per les extra.

8.  Wilt u samen met anderen aan dezelfde cursus deelnemen dan verzoeken wij u om dit te vermelden op het inschrijf-

formulier en de formulieren aan elkaar geniet in te leveren.


