INSCHRIJFFORMULIER CURSUSSEIZOEN 2020-2021
VOLKSUNIVERSITEIT "DE KRING" SPIJKENISSE
Telefoon cursusadministratie: 06 - 24 32 34 22
OPSTUREN : (postzegel is niet nodig)

E-mail: spijkenisse@volksuniversiteit.nl

VU " DE KRING ", ANTWOORDNR 20, 3200 VB SPIJKENISSE

DHR / MEVR: (doorhalen wat niet van toepassing is )
VOORLETTERS:

NAAM :

GEBOORTEJAAR:

(Deze gegevens worden gebruikt voor de tenaamstelling op het certificaat, gelieve duidelijk en volledig invullen)
ADRES

:………………………………… ………

POSTCODE EN WOONPLAATS
TEL.NR:

:…………………………………

THUIS:……………….…………………………….. MOBIEL: ……………………………………

E-MAIL ADRES

: ........................................................................................................

NEEMT DEEL AAN DE CURSUS :

……………………………………………………………………………

DATUM / TIJD (START CURSUS):

……………………………………………………………………………

BEDRAG VAN DE CURSUS

€ ……..….

:

U verleent de VU toestemming overeenkomstig de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) dat uw
persoonsgegevens in de cursusadministratie worden verwerkt. Zie het Privacy-reglement op de VU website
(www.spijkenisse.volksuniversiteit.nl)
U ONTVANGT EEN BEVESTIGING VAN UW INSCHRIJVING EN TE ZIJNDER TIJD EEN MAIL BERICHT OVER HET
WEL OF NIET DOORGAAN VAN DE CURSUS

HANDTEKENING

:

…………………………………………………………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op welke wijze hebt u kennisgenomen van het programma van de Volksuniversiteit?
O Eerdere cursus O Programma Nissewaard O Via Vrienden O Website VU O Facebook O
Overig (o.a. Gemeentegids Nissewaard). Graag aankruisen wat van toepassing is.
BETALING van de cursus geschiedt middels een éénmalige machtiging.
De machtiging zal pas worden uitgevoerd indien de cursus definitief doorgaat.

Éénmalige machtiging
IBAN nr.: …………………………………….

T.n.v………………………………………….
(Volledige tenaamstelling van uw eigen rekening.)

Ondergetekende machtigt hierbij de VU " De Kring " Spijkenisse het bedrag, €…………………..
éénmalig af te schrijven van bovengenoemde rekening.
Datum: …….-………………………2020

Handtekening:………………………………………………..

Let op :
- Bij het ontbreken van de gegevens van de éénmalige machtiging, is de inschrijving niet geldig.
- Na inschrijving kunt u zonder kosten tot 10 dagen vóór start van de cursus afzeggen.
- Daarna wordt tot aanvang van de cursus € 15,00 administratiekosten berekend.
- Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats als de cursus is aangevangen.
- Plaatsvervanging is ook mogelijk, maar alleen bij het begin van de cursus.

