INSCHRIJVING CURSUS INTERNATIONALE DANS

–

NUVODAH 2018 – 2019
Ik kies voor
betaling in
termijnen:

Naam
Adres

□
□
□

Postcode +
Woonplaats

1x

vervalt 5-9

2x

Telefoon

vervalt 5-9 + 16-1

Email

data zie hieronder

Cursus
32 lessen
tussen woensdag
5 sept. 2018 en

29 mei 2019

4x

□ 19.00 – 20.00 u. Senioren o.l.v. Jolanda v.d. Linden

1 x € 160,2 x € 80,4 x € 40,-

□ 20.00 – 21.15 u. Groep A o.l.v. Camilla Veld

1x € 200,2x € 100,4x € 50,-

□ 20.30 – 22.15 u. Groep B o.l.v. Camilla Veld – incl. pauze

1x € 240,2x € 120
4x € 60,-

– 32 lessen à 60 minuten
– 32 lessen à 75 minuten
– 32 lessen à 90 minuten

Hiermee schrijf ik mij in
voor de aangekruiste cursus voor de duur
van één cursusjaar en verplicht ik mij tot het
betalen van het aangegeven bedrag.
Mijn deelname is op eigen risico.
Datum & Plaats:

Tevens geef ik de leden van
Werkgroep NUVODAH toestemming om
mede namens mij verplichtingen aan te
gaan, die nodig zijn om deze cursus te
organiseren (huur zaal, contract docenten).
Handtekening:

---------------------------------- ------------------------------------Voor de cursist: INFORMATIE OM TE BEWAREN!!
 Door inschrijving verplicht de cursist zich tot het nakomen van haar/zijn financiële verplichting.
 Werkgroep NUVODAH zal contracten afsluiten met de verhuurder voor het huren van de grote
zaal van Lokaal 8 en met de docenten voor het geven van danslessen.
 Docenten ontvangen een vergoeding gebaseerd op de richtlijnen van Stichting ‘Interdans’ en
een gepaste reiskostenvergoeding.





De cursist ontvangt 4x per jaar per mail een verzoek om het cursusgeld (een deel) te betalen.
Betaling is ook mogelijk in 2x of 1x per jaar. Uw keuze boven aankruisen + hieronder noteren!
Een positief saldo aan het eind van het cursusjaar wordt toegevoegd aan de financiële buffer.
Eén x per jaar evalueren Werkgroep NUVODAH, cursisten en docenten diverse cursuszaken.
Cursisten hebben ook tijdens het cursusjaar recht op inzage in de financiën van de cursus.



Mijn keuze: ik betaal … x per jaar € …..



Betaaldata
4x per jaar:
2x per jaar:

NOTEREN Deelname is op mijn eigen risico.

2018: 5 september en 7 november, 16 januari en 20 maart 2019:
2018: 5 september en 16 januari 2019
1x per jaar: 5 september 2018

op rekening NL85 INGB 0007.4607.00 t.n.v. NUVODAH met vermelding van mijn groep:
Senioren - groep A - groep B – of combi senioren/groep A – of combi groep A/B.


Cursusdata: Eerste les: woensdag 5 september 2018. Laatste les: 29 mei (mogelijk 22 mei).
Geen les in 2018 op: 24 oktober en 26 december.
in 2019 op: 2 januari, 27 februari, 27 maart, 2 mei en een nog te bepalen datum.

