INSCHRIJFFORMULIER
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.

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

Datum

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

Handtekening

………………………………………………………………..

Plaats

………………………………………...………………

Dit inschrijfformulier inleveren bij of per post opsturen naar:
Trefpunt ’t Trionk
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
12-2018

of inscannen en per e-mail toesturen aan: trionk@haarlemeffect.nl
Inschrijfvoorwaarden: zie achterzijde formulier

(In te vullen door de cursusadministratie)
Voor akkoord:

Inschrijfvoorwaarden
Inschrijven

Annuleren of wijzigen

U kunt zich inschrijven voor een cursus voor het
nieuwe cursusjaar:
* Als de programmagids voor het nieuwe seizoen
is verschenen (eind juni).
* Bij doorlopende cursussen; aan het eind van het
seizoen.

Ongeveer vier werkdagen voor de genoemde
aanvangsdatum van de cursus wordt er bekeken
of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus
ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht
daarom niet te lang met inschrijven!
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij
ons het recht voor een cursus te annuleren. U
krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Het
volledige cursusbedrag wordt terugbetaald.
Bij de cursussen zijn de namen van de docenten
onder voorbehoud vermeld; bij wijzigingen wordt
geen bericht aan de cursisten verzonden.
Bij de cursusgegevens kan het maximum aantal
deelnemers vermeld staan. In incidentele gevallen
kan worden besloten om van het maximum aantal
deelnemers af te wijken.

Levert u svp uw inschrijfformulier zo spoedig
mogelijk in, maar in ieder geval uiterlijk 10 dagen
voor de aanvangsdatum, bij (of per post sturen
naar):
• T
 refpunt ’t Trionk, Van Oosten de Bruijnstraat 60,
2014VS Haarlem óf bij
• Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe
Groenmarkt 20, 2011TW Haarlem
NB. Voor activiteiten waar u per keer betaalt, hoeft
u zich niet in te schrijven.

Restitutie cursusgeld
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 het
cursusbedrag hoger is dan € 75,- kunt u ervoor
kiezen om dit in 1 of 2 termijnen te betalen
(alleen bij machtiging).
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 jaarmaand-dag, bijv. 20130821

U kunt tot 14 dagen voor de startdatum van de
cursus de cursus annuleren zonder kosten. Daarna
bent u € 15,00 administratiekosten verschuldigd.
Na de start van de cursus bent u het cursusgeld
verschuldigd en is restitutie niet meer mogelijk.

Wachtlijst / Extra cursus
Wanneer u zich inschrijft voor een cursus die
volgeboekt blijkt te zijn, is het mogelijk om u op
een wachtlijst te plaatsen. Als er een plaats vrij
komt of als we een extra groep organiseren, dan
nemen wij contact met u op.

Aansprakelijkheid
Haarlem Effect is niet aansprakelijk voor schade
aan personen en/of eigendommen, evenmin
is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing
van persoonlijke goederen tijdens de door haar
georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring
Kortingsmogelijkheden
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.
* Tafeltennis en sjoelen bij Binnensteeds zijn, ivm
de lage kosten, hierop een uitzondering. Hier
wordt geen korting op verleend.

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld
verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde
inschrijvingsvoorwaarden.

Cursusadministratie
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

