Zonnelicht

Kind

Kinderdagverblijf, peuterarrangement, Buitenschoolse Opvang & Cursuscentrum
Rijnstraat 559
5215 EJ Den Bosch
Telefoon: 073-612 52 82
E-mail: cursussen@zonnelicht.nl

Inschrijfformulier cursussen
Naam kind:

...............................................................................................................................................

Geboortedatum:

...............................................

Naam Vader/
Verzorger:

..................................................................................................................................................

Naam Moeder/
Verzorgster:

..................................................................................................................................................

Adres:

................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats:

................................................................................................................................................

Jongen

Meisje

Telefoonnummer Privé: ........................................... Mobiel: .........................................................................
E-mailadres:

............................................…...………… (alleen voor informatie over deze e.a. cursussen)

IBAN nummer voor automatische incasso: ....................................................................................................
School:

...............................................................................................................................................

Mijn kind gaat verder niet naar Zonnelicht.
Mijn kind gaat ook naar de …...............................................groep van Zonnelicht
en krijgt daarom op bepaalde jaarcursussen korting (zie de voorwaarden).
Ik wil me inschrijven voor de volgende cursussen:
(Voor meer informatie over cursussen zie het cursusboekje)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Totaalprijs: ……..……….......…

Evt. opmerkingen: ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Ondertekening door ouder(s)/verzorger(s):
De ouder(s)/verzorger(s) gaan akkoord met de aanvraag en met de algemene voorwaarden voor de
cursussen van Zonnelicht.
Den Bosch,

.................................... (datum)

Handtekening ouder(s)/verzorger(s): ....................................

.......................................

-- Vult u ook de achterkant in? -15.8.2013

Machtigingsformulier automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan Zonnelicht Kindcentrum, Rijnstraat 559, 5215
EJ ’s-Hertogenbosch,



om van de hieronder genoemde bankrekening het gehele cursusgeld af te schrijven.

IBAN rekeningnummer
Als het rekeningnummer niet op uw eigen naam
staat, wilt u dan de naam van de rekeninghouder
vermelden?
BIC

_________________________________________________________________________________________
Naam en voorletters
_________________________________________________________________________________________
Adres
_________________________________________________________________________________________
Postcode en plaats
_________________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals boven is vermeld.

_________________________________________________________________________________________
Datum
Handtekening

_________________________________________________________________________________________

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u het niet eens
bent met
de afschrijving, heeft u het recht om tot 56 dagen de afschrijving bij uw bank terug te boeken.

We willen graag weten hoe u ons gevonden heeft.
Kruist u alstublieft een (of meer) van onderstaande mogelijkheden aan.
Waar heeft u gehoord over de cursussen in Zonnelicht?
In een advertentie in de Bossche Omroep
In een advertentie in het Stadsblad
In een advertentie in ………………………………….…
In de Gouden Gids
In het telefoonboek
In de gemeentegids
Ik zag een poster in ………………………………..……
Ik heb een folder meegenomen in ………………………
Mijn kind gaat naar het kinderdagverblijf van Zonnelicht
Op de website van Zonnelicht: www.zonnelicht.nl
Van een andere cursist
Anders, nl. ………………………………………………

