Inschrijfformulier Geldropse Vrijetijds Schilderschool
Naam
Voornaam
Adres
Postcode + plaats
Telefoonnummer
mobiel-nummer
e-mail adres
Datum ingang
Dagdeel
Inschrijfgeld eenmalig € 7.00 , Contributie € 28,50/maand
U dient de contributie over te maken op Rabobank rek: NL54 RABO 0120 3503 78 onder
vermelding van GVSS en de periode waarover wordt betaald. Wij verzoeken u gebruik te
maken van een automatische overboeking per maand. In ieder geval dient de contributie
steeds vooraf te worden betaald.

Cursustermijn ( 10 maanden ) september t/m juni . U kunt altijd een à twee proeflessen meedraaien, waarna
inschrijving kan geschieden. Tussentijdse inschrijving is mogelijk.
Bij inschrijving verbindt U zich tot het einde van het seizoen. Zonder opzegging wordt het lidmaatschap
stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts met inachtneming van 4 weken
opzegtermijn. Indien het lidmaatschap door het lid is opgezegd, kan de betrokkenen zich eerst als nieuw lid
aanmelden na verloop van 6 maanden na de opzegging.
Indien door ziekte of een andere bijzondere omstandigheid lessen worden gemist, kunnen mits dit vooraf is
aangegeven aan de eigen begeleider, deze lessen worden ingehaald op een ander dagdeel.
Als door ziekte over een aaneengesloten periode langer dan 6 maanden het niet mogelijk is de lessen te
volgen, mits gemeld bij de begeleider, wordt de contributievergoeding gestopt tot wederdeelname.

Handtekening voor akkoord:

Geldropse vrijetijds schilderschool
Locatie : de Twern ( Ingang aan De Damast.)
Adres : Kettingstraat 79, 5667 RG Geldrop
Telefoonnummer leslokaal : 040 – 285 2206
Banknummer: Rabobank Geldrop NL54 RABO 01203.50.378
Secretariaat: Leny Beks gjlbeks@onsbrabantnet.nl
Penningmeester: José van Wezel josevanwezel@gmail.com
Website: www.schilderschoolgeldrop.nl. mail : info@schilderschoolgeldrop.nl
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Gelieve bij verandering van adres of e-mail adres dit steeds door te geven aan
onze penningmeester via email: josevanwezel@gmail.com ,
zodat wij U steeds van de juiste informatie kunnen voorzien.
Uw NAW-persoonsgegevens worden digitaal in onze administratie verwerkt zolang
u lid bent van de vereniging. Indien u de vereniging verlaat worden de gegevens
na 1 jaar verwijderd uit de digitale administratie.
Dagdeel/cursus:
1

Maandagochtend

09.00 – 12.00 uur

2

Maandagmiddag

13.00 – 16.00 uur

3

Maandagavond

19.30 – 22.30 uur

4

Dinsdagochtend

09.00 – 12.00 uur

5

Dinsdagmiddag

13.00 – 16.00 uur

6

Woensdagavond

19.00 – 22.00 uur

Bijlage :
Privacyverklaring GVSS, dd 25-05-2018
De GVSS conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. De Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.
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