Inschrijfformulier
Acteercursus voor volwassenen Annatheater
voorjaar 2018
Ik schrijf mij in voor de volgende cursus:
Acteren voor volwassenen.
Er worden 8 lessen gegeven van dinsdag 10 april t/m 12 juni 2018
Geen les in de meivakantie. (24 april en 1 mei)
Volwassenen
Jongeren tot 21 jaar

€ 155,00
€ 132,00

O
O

Gegevens cursist:
naam en voornaam:………..………………………………………………………………………………
adres:……………………………………………………………………………......................................
postcode en woonplaats:………………………………………………………………………………….
telefoon nr.:…………………………………………………………………………………………………
eventueel 2e telefoon nr.:.…………………………………………………………………………………
e-mail adres:………………………………………………………………………………………………..

Betaling:
Ondergetekende gaat akkoord met het deelnemersreglement (z.o.z.) en verplicht zich de betaling
van het volledige lesgeld na te komen.
U ontvangt een inschrijvingsbevestiging met de betalingsgegevens. Een betalingsregeling is in
overleg mogelijk.
Datum….………………………………………………………………….……………………….………..

Handtekening betalingsplichtige……………………………………………………………………....

Dit formulier retourneren aan Annatheater, Floreffestraat 21 a, 5705 AR, Helmond

Deelnemersreglement
cursussen Annatheater
Bij inschrijving verplicht de leerling en/of de ouders/verzorgers zich de financiële
verplichting tot betaling van het volledige lesgeld na te komen.
Ook bij vooraf afgesproken betalingsregelingen blijft deze volledige betalingsplicht
bestaan.
Indien u gedwongen bent tussentijds van de cursus af te zien dient dit zo snel
mogelijk schriftelijk te worden gemeld.
Voortijdig stoppen met de cursus is geen reden tot restitutie van het lesgeld of
annulering van de betalingen.
Wijzigingen in de gegevens van de cursist of betalingsplichtige dienen tijdig te
worden doorgegeven.
Bij verhindering dient, met opgaaf van redenen, ruim voor aanvang van de les
hiervan melding te worden gemaakt.
Het Annatheater is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
persoonlijke eigendommen noch voor letsel van cursisten en/of derden.
Annatheater heeft de vrijheid om registraties te maken (beeld en/of geluid) van
cursussen, voorstellingen en anderszins aan onze cursussen gerelateerde
activiteiten. Deze registraties kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op
de website, cursusbrochure, etc. Met de inschrijving verklaart de cursist en/of
ouders hiermee akkoord te gaan.
Mocht de cursist niet akkoord gaan met bovengenoemde registratie en/of publicatie,
dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk en/of via e-mail te laten weten. Eerst
nadat ontvangst daarvan bevestigd is, geldt het intrekken van de toestemming.

