
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 
  

Inschrijfformulier Keramiek Atelier Tiendschuur 
 

Naam: ___________________________________ 

Adres: ___________________________________ 

PC/Woonplaats:________________________________ 

Telefoon : ___________________________________ 

e-mail:        ________________________Handtekening:______________________ 

 

Schrijft zich in voor cursus, (kruis s.v.p. keuze aan, meerdere opties mogelijk) 

 

O            Keramiekcursus maandagmiddag, blok 1 13 lessen   € 178,75  start m.i.v. 11 september 2017 

O            Keramiekcursus maandagmiddag  blok 2 13 lessen   € 178,75  start m.i.v. 8 januari 2018 

 

O  Keramiekcursus dinsdagmiddag  blok 1  13 lessen            € 178,75  start m.i.v. 12 september 2017 

O  Keramiekcursus dinsdagmiddag  blok 2  13 lessen            € 178,75  start m.i.v. 9 januari 2018 

 

O  Keramiekcursus dinsdagavond   blok 1  13 lessen            € 178,75  start m.i.v. 19 september 2017 

O  Keramiekcursus dinsdagavond   blok 2  13 lessen            € 178,75  start m.i.v. 9 januari 2018 

 

O  Glazuurles maandagavond           blok     3 lessen             € 45,00  start m.i.v.  21 mei 2018 

O  Rakustook op zaterdag      1 dag           € 25,00  7 april   of  16 juni (omcirkel je keuze) 

 

Betalingswijze van lesgeld, kruis een van onderstaande opties aan: 

O  via automatische incasso in één keer, vindt plaats 14 dagen vóór aanvang cursus  Bedrag € …………………… 
 

O  via automatische incasso in termijnen: 

Het lesgeld in termijnen bedraagt per blok € 184,00 zijnde  2 x € 92,00  

Incasso's  vinden plaats in aug en okt en dec 2017 en in feb 2018 

Op deze cursus zijn onze KAT Algemene Voorwaarden 2017-2018 van toepassing. 
 

Betalingswijze van lesgeld via onderstaande: 

______________________________________________________________________________________ 

EENMALIGE MACHTIGING        S€PA  
 Naam incassant :  Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 
 Adres incassant : Kasteellaan 8 
 Postcode incassant : 5932 AG Woonplaats incassant: TEGELEN 
 Land incassant : Nederland Incassant ID:   NL68ZZZ410644700000 
 Kenmerk machtiging :  ……………………………… 
 
 
 
 
 
 

Naam  :………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres  :………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode :………………………………….. Woonplaats :……………………………………………… 
 
Land  :………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rekeningnr. (IBAN) :…………………………………………… BIC-code*:…….…………………………… 
 
Plaats en  
datum :……………………………………………   Handtekening: 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lesgeld en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Keramiekcentrum 
Tiendschuur Tegelen. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 


