
 

 

 

 

 

Inschrijfformulier 
 

Basics Dance Studio 
 

Voornaam:  _______________________________________________________________ 

 

Achternaam:  _______________________________________________________________ 

 

Adres:   _______________________________________________________________ 

 

Postcode:  ______________________ Woonplaats: ______________________________ 

 

Telefoon nummer: ______________________ GSM: ____________________________________ 

 

Geboortedatum: ______________________ Datum inschrijving: ________________________ 

 

Groep:   ______________________ Locatie:  Roermond / Herten  (omcirkel) 

 

Lesdag:   ______________________ Lestijd: __________________________________ 

 

E-mail:   _______________________________________________________________ 

 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden zoals die door Basics Dance Studio worden 

gehanteerd en aan u zijn gegeven. 

 

Voor akkoord: 

Datum: 

 

 

_______________________ 

(handtekening ) 

Basics Dance Studio 
o.l.v. Britt Roemen 
Tel.: 06-39488307 

Iban: NL32Rabo0131243098 

www.basicsdancestudio.nl 

basicsdancestudio@gmail.com 

mailto:basicsdancestudio@gmail.com


Machtigingsformulier voor SEPA Europese  

doorlopende automatische incasso  

Basics Dance Studio 
 

1. Gegevens incassant 

Naam:   Basics Dance Studio 

Plaats:   Roermond 

Bankrekening:  NL32RABO0131243098 

BIC Code:  RABONL24 

Reden van afschrijving: Contributie lidmaatschap Basics Dance Studio 

 

Door ondertekenen van dit machtigingsformulier geeft u toestemming aan Basics Dance Studio om maandelijks 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank. In de maand augustus wordt niet geïncasseerd.  

 

Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

 

2. Gegevens opdrachtgever  gegevens van de ouders/verzorgers/lid dat incasso opdracht geeft  

 

Naam Danslid (voor en achternaam): _____________________________________________________ 

 

Naam rekeninghouder:   ______________________________________________________ 

 

Adres:     ______________________________________________________ 

 

Postcode Plaats:    ______________________________________________________ 

 

IBAN (bankrekeningnummer):  ______________________________________________________ 

 

Bank Identificatie Code BIC  ______________________________________________________ 

rekeningnummer waar bedrag van moet worden afgeschreven 

 

3. Ondertekening opdrachtgever  die toestemming geeft voor de incasso opdracht (debiteur) 

 

Datum:     ______________________________________________________ 

 

Plaats:     ______________________________________________________ 

 

Handtekening:    ______________________________________________________ 

 

Belangrijk voor u: 

 U machtigt Basics Dance Studio – Roermond om een bedrag per maand af te schrijven 11x per dansseizoen 

 Het bedrag wordt aan het begin van de lopende maand afgeschreven 

 Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen 

 De debiteur kan het afgeschreven bedrag laten terugboeken door een verzoek aan zijn of haar bank 

 De debiteur gaat door het ondertekenen van de machtiging akkoord met de regels van het machtigen 

 Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier kan worden geaccepteerd  

 


