Inschrijfformulier Zomeracademie 2019
(sluiting inschrijving: 14 juni)
Per formulier 1 persoon!
Inleveren in Ontmoet!, de Leeuwerik of Wel-Kom!
Voornaam

Achternaam

Adres

Huisnummer

Postcode

Woonplaats
Email adres

Tel.nummer

Verplicht ivm bevestigingsbericht!

Actiefpas

Ja/Nee

Aanvinken

Ik meld mij aan voor de volgende dagen:
23-07

Tingieterij & Yakult fabriek

€ 49,50

24-07

Splash tours

€ 42,50

25-07
30-07

Buren en de Oranje
Veluwe cruise

€ 49,50
€ 55,50

31-07
01-08

Zandsculpturen
Blikken museum en orgelboerderij

€ 49,50
€ 54,50

*Lansingerland Actiefpas houders krijgen 25% korting op de dagprijs



U ontvangt van te voren een bevestigingsbericht of u meekunt of niet. Bij annulering na ontvangst van de
bevestiging wordt er 100% van de kosten in rekening gebracht. Na ontvangst van de bevestigingsbericht is
annulering alleen mogelijk met doktersverklaring.
U reist mee op eigen risico. (U kunt evt. zelf zorgen voor begeleiding, deze persoon dient zich ook aan te melden
en de deelnemerskosten te betalen.)

Betaling per éénmalige machtiging
IBAN - nummer

Ten name van

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Welzijn Lansingerland om een eenmalige incassoopdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens deelname aan de
Zomeracademie en uw bank om een eenmalig bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van € ………………….. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
In het kader van de AVG attenderen wij u erop dat wij bovenstaande gegevens vastleggen. Wilt u meer weten over
ons AVG-beleid dan kunt u dit vinden op onze website www.welzijnlansingerland.nl.
Plaats en Datum:

Handtekening:

===================================
Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Woonplaats incassant
Incassant ID

Welzijn Lansingerland
Wilhelminastraat 1a
2661 ET
Bergschenhoek
NL02ZZZ273101960000

In te vullen door de incasserende organisatie:
Verwerkt door Frontoffice dd.:

