INSCHRIJFFORMULIER 2020/2021
voor betaling in termijnen.
Termijnbetaling is alleen mogelijk voor opleidingen boven € 500,- en gaat via automatische incasso.
Naam…………………………………………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode………………………………………………

Plaats……………………………………………………

Telefoon………………………………………………

Mobiel…………………………………………….……..

E.mail ……………………………………………………………………………………………………………………
Schrijft zich in voor
Opleiding:……………………………...........…………………............

op:………………………….. ochtend / avond

Inschrijven voor basis opleidingen geldt voor de gehele duur van de opleiding.
- Aangegeven prijzen zijn per jaar.
- Je betaalt per jaar via automatische incasso.
- Het eerste termijn zal 4 weken voor start van het schooljaar van je rekening worden afgeschreven.
Heb je gekozen voor twee termijnen, dan zal het tweede termijn zal per jaar halverwege het schooljaar van je
rekening worden afgeschreven (eind december).
Heb je gekozen voor vier termijnen, dan zal het tweede termijn november, het derde termijn eind januari en
het vierde termijn eind maart van je rekening worden afgeschreven.
Afmelden voor het volgende schooljaar kan uiterlijk 1 maand voor aanvang.
- Je doet dit schriftelijk of per e-mail.
- Je ontvangt het betaalde lesgeld voor het komende jaar retour.
- Bij opzeggen na die tijd ben je verschuldigd het lesgeld te betalen.
Aanvinken voor welke opleiding je dit wenst.
□ 3 jarige opleiding Beeldhouwen/Ruimtelijk Vormgeven
□ 1 jarige opleiding Handvaardigheid
□ 2 jarige opleiding Tekenen & Schilderen
□ 3 jarige opleiding Keramiek
□ Kunst & Vormgeving Tekenen/Schilderen (1 jaar)
□ Academisch Tekenen/Schilderen (1 jaar)
□ Academisch Ruimtelijk/Keramiek (1 jaar)
□ Ontdek je Kunst (cursus)
□ Mix & Match (cursus)

2x € 469,88
2x € 393,75
2x € 364,88
2x € 469,88
2x € 364,88
2x € 331,25
2x € 341,25
2x € 328,13
2x € 328,13

/
/
/
/
/
/
/
/
/

4x € 234,94* (per jaar)
4x € 196,88*
4x € 182,44* (per jaar)
4x € 234,94* (per jaar)
4x € 182,44*
4x € 165,63*
4x € 170,63*
4x € 164,06*
4x € 164,06*

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Ik schrijf me ook in voor de cursus:.............................................................................................................................
Ik schrijf me ook in voor de workshop:........................................................................................................................
Met het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met betalingsvoorwaarden en machtig hierbij Maatschap Docenten - De Nieuwe
Academie - Crejat - KvK nr. 37144739 onderstaand termijnbedrag van de door mij aangekruiste opleiding van mijn rekening af te schrijven.

Mijn IBAN is: .............................................................................................................................................................
Naam rekeninghouder: .............................................................................................................................................
Handtekening.............................................................................................Datum.....................................................
Na ondertekening opsturen naar Crejat Administratie – Hoofdstraat 127 – 2071 ED – Santpoort-Noord
Na ontvangst krijg je per mail een bevestiging van je inschrijving toegestuurd.
De (betalings-)voorwaarden vind je op crejat.nl/voorwaarden

