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 Het Ros Theater 
  
 Prinsesseweg 31 
 9717BB GRONINGEN 
 06 405 361 19 
 
 NL05 INGB 0007 4595 21 
 KvK Groningen: 02058554 
 BTW-ID: NL 001333051B59 
  
INSCHRIJFFORMULIER www.rostheater.nl 
 rostheater@gmail.com 

Relatiegegevens  
 
Voor en achternaam  ........................................................................................................................................m/v 

Adres  .............................................................................................................................................  

PC en Woonplaats  .............................................................................................................................................  

Telefoon  .............................................................................................................................................  

Geboortedatum  .............................................................................................................................................  

E-mail adres  .............................................................................................................................................  

IBAN rekening nr.  .............................................................................................................................................  

Tenaamstelling rekening  .............................................................................................................................................  

Hierna te noemen de “deelnemer” 
 
Abonnement  
De deelnemer is overeengekomen met de Ros Theater School dat: 

- De deelnemer met ingang van:………………………………(datum) het volgende abonnement aangaat: 
 
Voor deelnemers tot 21 jaar: 

 Cursus 45 min. les / week................. € 15,50 / maand 

 Cursus van 1 uur les / week ............. € 19,75 / maand 

 Cursus van 1,5 uur les / week ........... € 23,75 / maand 

 

Voor deelnemers vanaf 21 jaar  

 Cursus van 1,5 uur les / week ........... € 31,65 / maand 

 Cursus van  2 uur les / week ............. € 35,13 / maand 
 

De inschrijvingskosten bedragen éénmalig €12,00. 
 
Akkoordverklaring 
Op dit inschrijfformulier en de tot stand te brengen overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Ros Theater School 
van toepassing. Door ondertekening van dit formulier verklaart de deelnemer met de betreffende voorwaarden in te 
stemmen. 
SEPA Incasso verklaring 
Incassant  ID NL12ZZZ020585540000 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Ros Theater School doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en/of afgenomen diensten/goederen 
en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Ros Theater 
School. Als u het niet eens bent met deze afboeking kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden. Uw persoonlijke machtigingskenmerk wordt tijdig 
voor de eerste incasso per mail naar u verzonden. 
 
Ondergetekende verklaart tevens kennis genomen te hebben van de huisregels: 

 Het cursusjaar loopt van september tot en met half juni. De betaling is verspreid over 12 maanden en loopt van 
september tot september om de contributie per maand zo laag mogelijk te houden. 

 Betaling uitsluitend via automatische incasso 

 Bij opzeggen en wijzigingen die na 1 april van het lopende seizoen in moeten gaan is de Ros Theater School gerechtigd 
om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen 
periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage. (Dit i.v.m. het eerste punt). 

 
Datum:……………                                                  Handtekening:…………………………… 
                                                                                (tot 18 jaar ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige) 

mailto:rostheater@gmail.com

