INSCHRIJFFORMULIER 2018 / 2019
Naam

................................................................................................

Adres

.....................................................................................................................................................

Postcode

......................................................

E-mail

…………………………………………………………………………….………..…………

Telefoonnummer

Woonplaats

......................................................................

Voorletters ..................................

M/V

………..……………….............................................

Geboortedatum .........................................................

Waarschuwen in geval van nood:
Naam ……………………………...………………………...……… Telefoonnummer

…………………..………………

Cursus/activiteit: ……………………………………………………………….

(Cursus)bedrag: € ……………………..

Dag/tijd: ………………………………………………………………………

Startdatum: ……………………………

Locatie: ……………………………………………………………………………
Nummer Haarlem Pas

…………………………………………………………………… (Pas tonen bij inschrijving)

Vrijwilliger bij Haarlem Effect:

ja/nee

Zo ja, bij

………………………………………………………………….

Ik betaal met betaalpas (PIN) op de eerste cursusdag.

Machtiging
Ik machtig Haarlem Effect om een incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om het bedrag van € …………………
zonder Haarlem Pas, in één termijn

zonder Haarlem Pas, in twee termijnen

met Haarlem Pas, in één termijn

met Haarlem Pas, in twee termijnen

(Let op: In twee termijnen betalen is alleen mogelijk bij cursusbedragen vanaf € 75,75,-.)

af te schrijven van mijn rekening:
IBAN NL
…………………………………………………………………….
Uw volledige IBAN rekeningnummer vindt u op uw bankpas of op een bankrekeningafschrift.
t.n.v.

……………………………….…………………………………………………………...…………….……

Handtekening

………………………………………………………………..

Datum

.................................................

Plaats

………………………………………...………………

Dit inschrijfformulier
inleveren bij:

of per post opsturen naar:

of inscannen en per e-mail toesturen

Trefpunt ’t Trionk

Haarlem Effect

aan: trionk@haarlemeffect.nl

Van Oosten de Bruijnstraat 60

Postbus 164

2014 VS Haarlem

2000 AD Haarlem

Inschrijfvoorwaarden: zie achterzijde formulier

(In te vullen door de cursusadministratie)
Voor akkoord:

Inschrijfvoorwaarden
Actuele programma’s

Kortingsmogelijkheden

Regelmatig brengen we informatie over de eenmalige activiteiten workshops, bijeenkomsten
en andere actuele zaken. Houdt hiervoor onze
website en de aankondigingen in de wijkcentra
in de gaten.

Bent u in het bezit van een Haarlem Pas? Dan
ontvangt u 50% korting op de cursusprijs. De
pas moet u bij inschrijving tonen. Vrijwilligers
van Haarlem Effect ontvangen 15% korting op
de cursusprijs.

Proefles

Annuleren

U kunt altijd eerst een gratis proefles nemen.

Het annuleren van cursussen kan alleen voor
cursussen die het hele seizoen duren, d.w.z.
van september tot juni. U betaalt een bedrag
van € 15,00 aan administratiekosten. Voor het
resterende bedrag wordt in overleg met de beroepskracht een regeling getroffen.
Voor de kortlopende cursussen geldt dat u tot
twee weken voor de startdatum de cursus kunt
annuleren.

Inschrijven
Om deel te kunnen nemen aan een cursus,
dient u uiterlijk 10 dagen voor de aanvangsdatum uw inschrijfformulier in te leveren bij:
• Trefpunt ’t Trionk,
Van Oosten de Bruijnstraat 60 óf bij
• Wijkcentrum Binnensteeds,
Nieuwe Groenmarkt 20
NB. Voor activiteiten waar u per keer betaalt,
hoeft u zich niet in te schrijven.

Of per post

Hoe weet u of een cursus doorgaat?
Als een cursus niet doorgaat, ontvangt u hierover een brief of wordt u hiervan telefonisch op
de hoogte gebracht.

Haarlem Effect, Postbus 164, 2000 AD Haarlem

Cursusadministratie
Betalen
U kunt het volledige cursusbedrag met uw
betaalpas (PIN) betalen op de eerste cursusdag.
Of u geeft op uw inschrijfformulier aan dat u
Haarlem Effect eenmalig machtigt om het cursusgeld van uw rekening af te schrijven. Als u
het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u
deze laten terugboeken.
Neemt u hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:
•	IBAN rekeningnr. Haarlem Effect:
NL63 INGB 0670 8648 54
•	Incassant ID van Haarlem Effect:
NL59ZZZ412251200000
•	Kenmerk machtiging = uw geboortedatum
jaar-maand-dag, bijv. 20130821

Trefpunt ’t Trionk
(dagelijks tussen 9.00 en 16.00 uur)
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
Tel. 023 - 532 42 61
e-mail: trionk@haarlemeffect.nl

