
             INSCHRIJFFORMULIER  
 
 
Jay’s Dance Vision | ABN Amro: NL08 ABNA 0587 9017 99 | Kvk: 52667820 
 
Gegevens cursist______________________________________________________________________________ 
 
Voornaam:  ______________________________________  Achternaam: _______________________ 
Geboortedatum: __________________________________ Geslacht M/V: ______________________ 
(Bij minderjarig) Naam Voogd: _______________________ Geboortedatum: ____________________ 
Telefoon: ________________________________________ Email: _____________________________ 
Ik ken JDV van ________________________________________________________________________ 
 
Ik schrijf me in voor de volgende cursus(sen) (aankruisen wat van toepassing is): 
O Kidsdance     Lestijd(en) (dag l tijd) : ______________________________ 
O Hiphop Kids/Teens/Youth/Adults  Lestijd(en) (dag l tijd) : ______________________________ 
O Dancehall Teens/Youth/Adults  Lestijd(en) (dag l tijd) : ______________________________ 
O DanceFit 35+    Lestijd(en) (dag l tijd) : ______________________________ 
O Anders, nl _____________  Lestijd(en) (dag l tijd) : ______________________________ 
 
Abonnement________________________________________________________________________________ 
 
O Neemt strippenkaart -> vul adresgegevens hieronder in 
Straat: __________________________________________ Huisnummer: _______________________ 
Postcode:  _______________________________________ Woonplaats:  _______________________ 
 
O Neemt maandabonnement -> vul machtiging op de achterkant in 
O Neemt jaarabonnement -> vul machtiging op de achterkant in 
O Vooruitbetaling totdat vergoeding ingaat -> vul machtiging op de achterkant in 
 
Inschrijfgeld en korting(en)_____________________________________________________________________ 
 
Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt €10,-. Dit dient bij inschrijving contant voldaan te worden, evenals het lesgeld 
voor de eerstvolgende maand (bij abonnement) of het bedrag voor de strippenkaart. Wanneer u in aanmerking 
komt voor een vergoeding, betaalt u de contributie, totdat wij de bevestiging hiervan ontvangen hebben. 
Eventueel dubbel betaald geld kunt u terug verwachten. 
 
Wanneer een gezinslid al geregistreerd staat als Lid bij Jay’s Dance Vision, hoeft er geen inschrijfgeld betaald te 
worden. Daarnaast bieden wij onze leden allerlei kortingen. Geef hieronder aan welke korting van toepassing is:  
 
O Gezinskorting: gezinslid is al Lid bij JDV. Naam: _____________ In de les: ______________ 
O Studentenkorting -> graag ontvangen wij een kopie van de studentenkaart voor het huidige seizoen.  
 
O Door invullen van dit formulier ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden van Jay’s Dance Vision. 
 
Handtekening cursist:      (Bij minderjarig) Handtekening ouder of voogd: 
 
 
 
_____________________________________   _________________________________________ 
 
 
Opzegging van abonnement is alleen mogelijk via email naar administratie@jaysdancevision.nl met een 
opzegtermijn van 30 dagen en/of met inachtneming van het eindtermijn van eventueel jaarabonnement.  
  



MACHTIGING  
 
 
 
Doorlopende SEPA machtiging____________________________________________________________________ 
 
Naam    Jay’s Dance Vision 
Plaats   Heerlen    
Land    Nederland 
Incassant ID   NL60ZZZ526678200000 
Kenmerk machtiging  Contributie JDV –maand- -lidnummer- -naam danser- 
Reden betaling  Contributie danslessen 
 
Ik geef Jay’s Dance Vision toestemming de maandcontributie van mijn abonnement á € _______ automatisch van 
mijn rekening te incasseren. Incasso’s worden rond de 28e van de maand afgehouden. 
 
Voorletters:  __________________ Achternaam: ____________________________________________ 
 
Adres:_____________________________________________________________________________________  
 
Postcode:________________ Plaats:_______________________ Land:______________________ 
 
IBAN: __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ __ __      __ __ 
 
BIC*:_____________________ 
 
Plaats, datum:  ________________________,___________________  Handtekening rekeninghouder: 
 
 
* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.     ___________________________ 
 
In te vullen door instructeur JDV_________________________________________________________________ 
 
Instructeur     _____________________________________________ 
Datum proefles     _________________________________________  
Datum eerste les (ingang jaarabonnement) ________________________________________ 
 
Inschrijfgeld voldaan: ja/ nee   Bedrag inschrijfgeld ontvangen: € _________________ 
 o gezinslid al lid 
Maand(en) voldaan:  _________________ Bedrag maand(en) ontvangen:    € _________________ 

 (Jan, feb, mrt, enzovoort)  
Strippenkaart voldaan:    Bedrag ontvangen:   € _________________ 

o 5 lessen (streep 5 vakjes door) o 10 lessen    _________   + 
                     
Eventuele toevoegingen:       Totaal:  € _________________ 
 
 
 
 
 
 
In te vullen door administratie JDV________________________________________________________________ 
 
Lidnummer: 


