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Contributie 
 
Tot 1 juli 2019 gelden de hierna volgende contributietarieven per maand. De 
contributie is gebaseerd op ongeveer 40 lesweken per jaar en wordt aan het 
begin van iedere maand via automatische incasso geïnd. In de maanden juli 
en augustus is geen contributie verschuldigd. De bedragen zijn inclusief de 
bondscontributie die we voor ieder lid aan de KNGU moeten afdragen. Voor 
leden van een selectie-/wedstrijdgroep is een jaarlijks vast te stellen selectie-
/wedstrijd toeslag van toepassing. 
 
Aantal lesuren  
        per week 

         Contributie per maand  (niet in juli en augustus) 
           t/m 15 jaar                 vanaf 16 jaar 

     ¾ - 1 uur 20,50 25,00 
        1¼ uur 24,34 29,69 
        1½ uur 28,19 34,38 

Voor een uitgebreid overzicht van de contributie bedragen, verwijzen wij 
graag naar onze website 
www.danceacademywoerden.nl/lidmaatschap/contributie 
 
Korting meerdere lessen per week 
Indien meer dan 1 les per week word gevolgd, wordt de volgende korting 
verleend: 
 
2 of meer lessen per week : 12,5 % korting over het totale contributiebedrag 
 
Inschrijfgeld: Het inschrijfgeld bedraagt EUR 10,00 en wordt tegelijk met de 
eerste contributie in rekening gebracht. 
 
Administratiekosten: Indien contributie-inning niet via automatische incasso 
kan plaatsvinden ontvangt u hiervoor een factuur. Hierbij wordt een opslag 
van EUR 1,50 per factuur in rekening gebracht i.v.m. de extra kosten die dat 
met zich meebrengt. 
 
Herkenbaarheid van de automatisch incasso op uw rekeningafschrift: 
 
IBAN-bankrekeningnummer   :  NL92 RABO 0321 1782 03 
SEPA Incassant-ID                     :  NL56 ZZZ 6901 9797 0000 
 
*) Vergeet niet uw e-mail-adres in te vullen ! 
 
Dance Academy Woerden stuurt periodiek digitale nieuwsbrieven naar haar 
leden, zo blijft u op de hoogte van het laatste verenigingsnieuws. Ook als we 
iets te melden hebben over de les waaraan u of uw zoon/dochter deelneemt 
of u een vraag willen stellen gebeurt dat vaak via e-mail. Uw email-adres is dus 
heel belangrijk ! 

Inschrijfformulier Dance Academy Woerden 
 
Persoonsgegevens 
Voorletters + achternaam  _________________________________________    M /  V* 
 
Roepnaam            _________________________________________ 
 
Straat + huisnummer     __________________________________________________ 
 
Postcode      ________________   Plaats   _________________________ 
 
Telefoonnummer/Mobielnummer  ___________________________________________ 
 
E-mail adres (bij kinderen van ouders) ____________________________________________ 
 
Geboortedatum       _____  /______ / _______      ( leeftijd  ________    jaar ) 
 
Lesgegevens   
Datum aanvang lidmaatschap   _____ / _____ / _____   (na 2 gratis proeflessen) 
 
Les dag / tijd :   ma / di / wo / do / vr / za*        van ________   tot  ________  uur 
 
Zaal   _______________________________     Les code    _______________ 
 
Contributiebetaling 
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt aan het begin van 
iedere maand in rekening gebracht (niet in juli en augustus).  
De contributie wordt geïncasseerd via automatische incasso (z.o.z.). 
Het inschrijfgeld wordt tegelijk met de eerste contributie in rekening gebracht. 
Ik machtig hierbij Dance Academy Woerden het contributiebedrag 
maandelijks af te schrijven 
 
Bankrekeningnummer         ________________________________________________ 
 
ten name van                      _________________________________________________ 
 
Ondertekening 
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de  voorwaarden  die  aan de  
inschrijving zijn verbonden en de regels die gelden voor de automatische  
incasso van de contributie (z.o.z.). 
 
 
Datum __________________   Handtekening  __________________________________ 

(of  wettelijke vertegenwoordiger) 
 

Enquete: Hoe bent u bij ons terecht gekomen:                         
                                                                                                         Aktiecode: 


