
 
 
Inschrijfformulier DANS - DE BEUKERS Edam 
 
volledig ingevuld inleveren bij de leid(st)er a.u.b. 

Juist les 
aankruizen 

a.u.b. 

 
Lesnr. 

 
Lesnaam 

 
Dag 

 
Tijd 

 
Plaats 

 701 Zumba 16+ maandag 09.00 - 10.00 De Singel 

 716 Streetdance nivo 4 (11 - 13 jaar) maandag 16.00 - 17.00 De Singel 

 704 Streetdance 18+ maandag 18.00 - 19.00 De Singel 

 707 Streetdance nivo 1/2 (5 - 8 jaar) woensdag 15.00 - 16.00 De Singel 

 708 Streetdance nivo 3 (8 - 11 jaar) woensdag 16.00 - 17.00 De Singel 

 709 Moderne dans (7 - 12 jaar) donderdag 16.00 - 17.00 De Singel 

 703 Streetdance nivo 5 (12 - 17 jaar) donderdag 17.00 - 18.00 De Singel 

 713 Zumba 16+ donderdag 20.00 - 21.00 De Singel 

 715 Zumba 16+ vrijdag 09.00 - 10.00 De Singel 

 

 

    

      

 

Achternaam: …………………………………………………. Voorvoegsel:……………………………... 

Roepnaam:……………………………………………………. Voorletters:……………………………….. 

Geboortedatum: ……………………………………………… Man/Vrouw 

Adres: ………………………………………………………….  Postcode:………………………………… 

Woonplaats: …………………………………………………..  Tel.nr::…………………………………….. 

E-mail adres:…………………………………………………… Mobiel nr.:………………………………... 

Schrijft zich in per:…………………………………………….(datum invullen) 

A.u.b. ook geheim telefoonnummer vermelden zodat we daar - indien noodzakelijk - over beschikken! 

 
I.v.m. de AVG: Geeft u toestemming dat uw kind of uzelf op enigerlei wijze op publicaties van de 
Beukers, zowel schriftelijk alsook digitaal, vermeld wordt? JA / NEE   (omcirkel uw voorkeur) 
 

Wat voor vrijwilligerswerk wilt U doen voor de vereniging? ……………………………………….. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en wordt bij de eerste contributie-inning in rekening gebracht. 
 
Dit formulier dient ondertekend te worden door het lid of door een van de ouders/verzorgers van het lid indien 
deze de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.                
 
Datum:....................................... Handtekening..............................………….. 

 
Automatische incasso 
Bij De Beukers kan men de contributie alleen voldoen d.m.v. automatische incasso (1x per kwartaal). 
 

 
Machtiging dans 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan De Beukers om van zijn/haar 
genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens contributie voor: 
 
Naam lid   :………………………………………………………………………….Man/Vrouw 

Geboortedatum lid :………………………………  

Rekeningnummer (IBAN) :……………………………………………………………………………….. 

Naam rekeninghouder : ………................................................................................. 

Datum:       Handtekening 

…………………………………………………  ………………………………….. 

Voor meer informatie www.debeukers.nl 

  


