KBOZ
I nsch rijvi n gsform

u ier
Yoga / Bewegen op Muziek
I

Katholieke Bond van Ouderen Zoetermeet

IBAN no. NL7 1ING800091 14802

Naam

Voorletters
geslacht

Geb. datum
Ivlan /vrouw

Doorstrepen wat niet
van toepasslnq rs

E-Mail

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon

IBAN no.

Wenst lid te worden van Y

/ Bew

Muziek

Aankruisen wat van

10:45

11:45

Het lesgeld zal jaarlijks opnieuw worden
vastgesteld door het bestuur van de KBOZ en
'door middel van automatische incasso twee maal
per jaar worden geïncasseerd.

Het lesgeld voor 2021bedraagt:
Yoga € 130,00 en Bewegen op Muziek € 100,00
€2,50 korting bij incasso per activiteit.

Attentic:
Door het bestuur vaÍl de KBOZ zijn de volgende spelregels vastgesteld en door ondertekening van dit
inschrijvingsformulier verklaart u zich hiermee akkoord.

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd
Men kan gedurende het lopende kalender jaar schrifteliik opzeggen met inach&eming van een
opzegtermijn van 3 maanden.
Het lesgeld dient vooraf per haltaar betaald te worden.
Restitutie van teveel betaald lesgeld vindt alleen plaats bij overlijden/ernstige ziekte en als het teveel
betaalde meer is dan het lesgeld van de opzegtermijn van 3 maanden. Het verschil wordt dan alsnog
teruggestort.
Heeft men na de 2e aanmaning nog niet betaald dan wordt men als lid uitgeschreven. V/il men later weer lid
worden dan dient het achterstallige lesgeld alsnog betaald te worden,
Bij deelname aan een activiteit van de KJBOZ wordt u geacht lid te ziin of bij deze te worden van
KBOZ waarvoor de contributie voor 2021 is vastgesteld op € 26150 per jaar.
Uw handtekening geldt tevens als machtiging yoor de SEPA incasso,

Datum

Handtekening
Geldt tevens als
machtiging voor
inning contributie.

U gelieve het volledige ingevulde inschrijvingsformulier op te sturen naaÍ;

Ledenadministratie KBOZ,, Nathaliegangz0lr27lg CR Zoetermeer. Tel.: 06 24101835
E*mail: Ledenadministratie@KB OZ.nl
05-01-2W Inschrijvingsformulier YogalBewegen op Muziek

