INSCHRIJFFORMULIER CURSUSSEN IN KUNST 2017/2018

KUNSTHUIS

oPEN aCADEMIE lINGEWAARD

Je kunt dit formulier sturen of afgeven:
Open Academie , van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel

201 7
201 8

Je kunt met dit inschrijfformulier slechts één persoon op één cursus inschrijven. Wil je inschrijven op meerdere cursussen of wil je meerdere
personen inschrijven met dezelfde betalingsgegevens, maak dan gebruik van de inschrijfmogelijkheden op www.openacademie.nl
Ik schrijf me in voor:
Code van de cursus: 								prijs: _________________
Titel cursus:
_______________________________________________________________________________________________________________
Aantal lessen: _____________________________________________________________________________________________________________
Maak een keuze voor de cursusplaats:

Angeren

Bemmel

Doornenburg

Gendt

Haalderen

Huissen

Schrijf je in op een cursus muziek? Vul dan ook de onderstaande vragen in.
(bij overige cursussen ga verder bij Persoonlijke gegevens cursist)
0 Welk instrument bespeel je of wil je bespelen? _______________________
0 Heb je eerder les gehad op het ingevulde instrument? 			
0 nee
0 ja, aantal jaren les_________________
Voorkeur lesdagen: ______________________________________________________________________________________________________
Indien je een kind in de basisschoolleeftijd inschrijft op één van onze cursussen:
0 Groep: _________
Persoonlijke gegevens cursist:			
Achternaam: __________________________________________________________________________________________geslacht 0 M 0 V
Voorletters: _____________________________________ tussenvoegsel: __________________________________________________________
Roepnaam: _____________________________________ geboortedtum:__________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________________________________________
Postcode: ______________________________________ woonplaats: ___________________________________________________________
Telefoon overdag:________________________________ telefoon avond*:______________________________________________________
Mobiel telefoonnummer: ____________________________________________________________________________________________________
Emailadres:________________________________________________________________________________________________________________
* telefoonnummer wordt gebruikt voor telefonische berichtgeving
Gegevens betaalplichtige: (indien anders dan cursist)
Achternaam: __________________________________________________________________________________________geslacht 0 M 0 V
Voorletters: _____________________________________ tussenvoegsel: __________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________________________________________________
Postcode: ______________________________________ woonplaats: ____________________________________________________________
Telefoon overdag:________________________________ telefoon avond*:_____________________________________________________________
Emailadres:_________________________________________________________________________________________________________________

Proefles
De kennismakingsles (de eerste les) is gratis, tenzij je naar aanleiding daarvan besluit je in te schrijven voor de gehele cursus.
Eventuele opmerking:_______________________________________________________________________________________________________
Handtekening:						Datum:

(voor inschrijving van kinderen en jongeren t/m 17 jaar is de handtekening van een ouder/voogd vereist)

INSCHRIJVING, PLAATSING, KORTINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN OPEN ACADEMIE LINGEWAARD
2017/2018 (Kijk op www.openacademie.nl voor de algemene voorwaarden)
Inschrijving en plaatsing
Heb je in het cursusoverzicht in dit magazine of op onze website een cursus gevonden waar je aan deel wilt nemen?
Schrijf je dan in via het inschrijfformulier, of nog makkelijker via www.openacademie.nl
Op onze website vind je onder de afdelingen het volledige cursusaanbod per leeftijdsgroep. Selecteer de cursus waarvoor je jezelf
wilt inschrijven en ga naar het inschrijfformulier.
Je kunt aan dit digitale inschrijfformulier meerdere cursussen toevoegen.
Nadere inlichtingen
Kijk voor meer informatie op www.openacademie.nl Heb je specifieke vragen over een inschrijving of cursus, neem dan contact op.
Dit kan per telefoon 0481-465705 of via info@openacademie.nl

