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INSCHRIJFFORMULIER                                    2022 – 2023                                                                 

LEERLING SCHRIJFT ZICH IN VOOR DE LESSEN 
voor meer info zie aanbod en tarieven op www.saxofooneducatie.nl

AANBOD

 Starterspakket

 60 min. – wekelijks – prive

 60 min. – tweewekelijks – prive

 30 min. – wekelijks – prive

 30 min. – tweewekelijks – prive

 45 min. – wekelijks – duo

 Coupon

 Band/ensemble coaching

 Sax On The Rocks

 SaxClub Femke

 Dwars

INSTRUMENT NAAR KEUZE

  Dwarsfluit  

  Klarinet 

  Saxofoon:   Sopraan  Alt   Tenor   Bariton

  Anders: namelijk  

 

  Ik wil van Saxofooneducatie, vanaf 20,- per maand een goed instrument huren! Borg vanaf 
       250,- en onderhoudskosten exclusief. Saxofooneducatie neemt contact met je op voor het in orde maken van een
huurcontract.

GEGEVENS LEERLING

Voor en achternaam leerling    

Straatnaam en huisnummer      

Postcode en woonplaats       

Geboortedatum leerling   

E-mail 1   E-mail 2  

Telefoonnr. 1       Telefoonnr. 2   
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MACHTIGING

Met het verzenden van dit formulier geef je toestemming aan Saxofooneducatie doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar je bank om een bedrag van je IBAN af te schrijven wegens verschuldigd lesgeld en je bank om doorlopend 
een bedrag van je IBAN af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Saxofooneducatie. 

Indien je het niet eens bent met de afschrijving, laat deze dan terugboeken binnen 56 kalenderdagen. Neem hiervoor 
tevoren eerst contact op met Saxofooneducatie en je bank voor de voorwaarden. Zorg voor voldoende saldo en geen 
beperkingen op de opgegeven IBAN.

 Ja ik ben akkoord

IBAN     

T.n.v.  

Plaats  

ONDERTEKENING

Ik ben bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van Saxofooneducatie, welke te
lezen zijn op www.saxofooneducatie.nl

Indien je alleen voor bepaalde delen toestemming wilt geven, beschrijf dan hieronder eventuele restricties ten behoeven 
van het Privacybeleid. 

Datum ondertekening Handtekening betaalplichtige
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