MovingMatters
+316-25073718
IBAN: NL82INGB0007343093
www.movingmatters.nl
info.movingmatters@gmail.com
Beste danser,
Je hebt een gratis proefles gevolgd! We hopen dat je het leuk vondJ! Elke docent en natuurlijk
locatie (Nijmegen-Oost, Nijmegen-Noord of Lent) is anders! Een gratis extra proefles bij een
andere docent(e) en/of stijl is dan ook mogelijk. Zo kun je kijken welke les het beste bij jou
past.
Bij MovingMatters is een seizoen opgedeeld in 4 betalingstermijnen (van elk 9 lessen). Met
uitzondering van de (school)vakanties lopen de lessen aaneengesloten door, evenals de
inschrijving. De betalingstermijn voor 45 minuten lessen bedraagt €74,25 en voor 60 minuten
lessen €78,75. We werken met automatische incasso en opzeggen kan tot 1 maand voor
elke nieuwe cursus (met uitzondering van de zomervakantie, hier geldt een opzegtermijn van
2 maanden). Als je wilt, kun je je dus ook voor 1 cursus/betalingstermijn aanmelden (zie tabel).
Instromen gedurende het jaar kan altijd. Bij latere instroom geldt een lager, aangepast tarief
(naar rato). Deze wordt na instroming, afgeschreven aan het eind van de 1ste maand.
Inschrijfkosten bedragen eenmalig €15,- en een proefles is altijd GRATIS.
Korting:
Wil je vaker dansen? Dan krijg je 20% korting op de 2de en 80% korting op de 3de cursus.
Voorlopig jaarrooster 2021-2022
Cursus
Weeknummers per cursus/ betalingstermijn
Incassodatum
1ste
Week 36 t/m 45
28 juli ‘21
2de
Week 46 t/m 5
28 okt ‘21
3de
Week 6 t/m 15
28 jan ‘22
4de
Week 16 t/m 26
28 april ‘22
* jaarrooster is onder voorbehoud, data in de mail zijn leidend. In schoolvakanties is er doorgaans géén les.
Ben je enthousiast n.a.v. de proefles en wil je bij MovingMatters komen dansen? Schrijf je dan
gemakkelijk online in via onze site: www.movingmatters.nl/inschrijven . Op onze website
vind je alle informatie en de algemene voorwaarden.
Wil je je toch aanmelden via dit formulier? Mail ons dan na je proefles dat je erbij bent, om een
plekje te bemachtigen en neem vervolgens het volledig ingevulde inschrijfformulier mee naar
de eerstvolgende les.
Tot dans!
Sportieve groet,
Team MovingMatters

MovingMatters
www.movingmatters.nl
info.movingmatters@gmail.com

Jezuietenlaan 18
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NL82 INGB 0007343093

Inschrijfformulier MovingMatters à Gelieve online in te vullen www.movingmatters.nl
geslacht: m ▢ v ▢ x ▢

Geboortedatum
Huidige groep/klas/ n.v.t.
Voor- en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode & woonplaats
Emailadres (duidelijk!!!)
Telefoonnummer
Locatie (aankruisen)
Lesdag + tijd + groep
Bijzonderheden
Danservaring

▢ Nijmegen-Oost

▢ Nijmegen-Noord

▢ Nijmegen-Lent

Doorlopende machtiging Sepa
Incassant ID: NL85ZZZ092011000000
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan MovingMatters om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het cursusbedrag van uw
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend het cursusbedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van MovingMatters, onder kenmerk: cursusgeld
MovingMatters.
Instromen is op ieder moment in het jaar mogelijk. Bij latere instroom geldt een lager tarief,
deze wordt naar rato berekend. De actuele tarieven en ons volledige les- en vakantierooster
zijn te vinden op www.movingmatters.nl
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.
Gegevens betalingsplichtige:
Naam rekeninghouder (zoals bij bank bekend)
IBAN (rekeningnummer)
BIC (alleen voor buitenlandse cursisten)

Land

De algemene voorwaarde & Privacy Policy zijn aan mij overhandigd & te vinden op de site. Ik
heb de algemene voorwaarden & Privacy Policy gelezen en ga hiermee akkoord:
Plaats

Datum

Handtekening

Inschrijving en deelname aan de lessen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld inschrijf- en
machtigingsformulier. Voor minderjarige leerlingen geldt dat inschrijving dient te geschieden door hun ouder(s)
of verzorger(s).

Kenmerk machtiging: Cursusgeld MovingMatters

Lidnummer:

