CONTRACT 2019
EIGEN WIJZE DAGEN
Roepnaam:

…………………………………………..

Klantnummer:

……..……………….

Voorle2ers,achternaam en evt. meisjesnaam: …………………………………………………………..
Adres:

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

Postcode:

………………

Woonplaats:

Tel. thuis:

………………

Werk:

Geboortedatum:
E-mailadres:

………………………

……………………………

……………………………………………..
………………

06 - ………………….

Geboorteplaats:…………………………………………..
Burg. staat: ………………

Naam evt. partner

…………………………………………..

BSN-nummer

………………………………

M/V: …………………

CONTRACT Eigen Wijze Dagen
Met inachtneming van de voorwaarden op dit formulier vermeld, geeN ondergetekende zich op voor
de Eigen Wijze Dagen voorjaar / najaar * 2019, volgens aankondiging data: …………………………………..
*doorhalen wat niet van toepassing is
Kosten deelname training
€ 138,Kosten accommodaWe en verzorging
€ 151,• PLAATS
De Eigen Wijze Dagen worden gehouden op de locaWe:
VakanWepark Eigen Wijze
Schoterpad 1
8314 RA Bant
0527 261899
• BETALING Je krijgt de rekening voor de trainingsdagen toegestuurd of uitgereikt
• RESERVEREN Je kunt een plaats in de groep reserveren door ons dit contract zo spoedig mogelijk,
ingevuld en ondertekend, terug te sturen. Via de mail ontvang je een bevesWging van jouw
inschrijving. Mocht de groep reeds vol zijn dan krijg je daarover per omgaande bericht.
• ANNULEREN Afzeggen van dit contract is mogelijk tot 3 weken voor de start van trainingsdagen.
Bij latere afzegging blijf je de totale kosten verschuldigd. Een afzegging dient alWjd schriNelijk te
geschieden per aangetekende brief. Ook indien je je binnen 3 weken voor aanvang van de
trainingsdagen opgeeN en je nadien alsnog afzegt, blijf je de totale kosten verschuldigd. Je schrijN
je in voor het totale programma. Een deel van het programma volgen is niet mogelijk.
• NALATIGHEID Vanaf het WjdsWp dat betaling moet zijn geschied is aan Spectrum een
rentevergoeding verschuldigd van 1,5 % per maand. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buiten
rechtelijke voor Spectrum, verbonden aan de invordering van de aan haar verschuldigde
bedragen, komen ten laste van ondergetekende.
Ondergetekende verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de tarieven, andere voorwaarden en
begripsbepalingen, zoals nader omschreven op dit formulier, die deel uitmaakt van deze
overeenkomst en verlangt geen nadere omschrijving.
Plaats,

Datum,

Handtekening
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