
  
 

Inschrijfformulier Motion Shape & Dance Studio Cursusjaar 2021/2022 
Vul de gegevens en de gewenste les(sen) in: 
Voor en achternaam ouder/verzorger …………………………………………………………………………. 
 
Volledige voor -en achternaam cursist      …………………………………………………………………………………….  M / V 
 
Adres           ……………………………………………………………………………………. 

 
PC & Woonplaats         ……………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum cursist                     …………………………………………………………………………………….. 

 
Telefoonnummer ouder/verzorger       …………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail (voor account ledenportaal)       …………………………………………………………………………………….. 
 
Toegewezen mailaccount door Motion  …………………………………………………………………………………….. 
(let op, hiervan is sprake als uw hoofd e-mail adres al gebruikt wordt voor een ander lid uit het gezin)  
 
Type cursus : 10-lessen cursus     abonnement ……………………………………………………………………. 
 
1.Lessoort:……………………………………………………………….Niveau:………………Dag:…………………………........Tijd:…………………….. 
 
2.Lessoort:……………………………………………………………….Niveau:………………Dag:…………………………........Tijd:…………………….. 
 
3.Lessoort:……………………………………………………………….Niveau:………………Dag:…………………………........Tijd:…………………….. 
 

Gezondheid van cursist: 
  Lichamelijke klachten: ……………………………………………      Geen(noemenswaardige) klachten 

 Betaalwijze: 
 Maandelijkse termijnen via                        Cursist maakt gebruik van;  

              Contante betaling/ Pin                               Stadspas. Startdatum ……………… 
              Automatische incasso                                                          JCF toekenningbewijs via intermediar ingeleverd 
              IDEAL          Aanvraagformulier JCF via Motion ingeleverd 
 
(LET OP! BIJ KEUZE VOORAUTOMATISCHE INCASSO DIENT U DE ACHTERZIJDE VOLLEDIG IN TE VULLEN)     
                     
Naam en handtekening van ouder/verzorger: 
 
_______________________________                                 ______________________________           
Volledige voor -en achternaam Ouder/verzorger                            Handtekening Ouder/Verzorger                    
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de aanmelding van de hierboven vermelde cursus(sen) en het aangaan van een les- 
overeenkomst met Motion Shape & Dance Studio. Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn en akkoord te gaan met de 
geldende algemene lesvoorwaarden en huisregels van Motion Shape & Dance Studio 2021/2022 welke zijn ontvangen bij 
inschrijving. De voorwaarden en huisregels kunt u ook vinden op onze website en in ons leerlingenportaal. U ontvangt na 
inschrijving een inschrijfbevestiging en direct na betaling eerste periode of maandbedrag, kan er deelgenomen worden aan de 
les(sen). Opsturen/afgeven bij de receptie van Motion Shape & Dance Studio of scan/mail uw inschrijving naar 
receptie@motiondancestudio.nl  bel 020-4160500 voor vragen en KIJK OOK OP MOTIONDANCESTUDIO.NL 

In te vullen door Motion; 
Inleverdatum:                        inleverwijze;  
(Pro forma) betaald bedrag; 
Betaalwijze; 
Aangenomen door; 

                                                                                                                                                 

                                                



  
 
 
        

   
                                    SEPA 
 

Door ondertekening van het onderstaande geeft u toestemming aan Motion Shape & Dance Studio om doorlopende 
incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Motion Shape & Dance 
Studio. 
   

 
Naam rekeninghouder  …………………………………………………………………………………….. 
 
Adres     …………………………………………………………………………………….. 
 
PC & Woonplaats   …………………………………………………………………………………….. 

 
IBAN     …………………………………………………………………………………….. 
 
Bank identificatie (BIC)*  …………………………………………………………………………………….. 

 
Plaats en datum   …………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening     
                                                                     …………………………………………………………………………………….. 

 
 
* Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN 


