CONTRACT 2019
MINDFUL MET JEZUS
Roepnaam:

…………………………………………..

Klantnr:

……………

Naam:

…………………………………………..

Voorletters:

……………

Adres:

…………………………………………..

BSN-nummer:

……………

Postcode:

………………

Woonplaats:

Tel. thuis:

………………

Werk:

Geb.dat:

………………

Geb.pl:

…………………………………………..

Burg. staat:

………………

E-mail:

……………………………

Naam evt. partner

…………………………………………..

………………

06 - ………………

M/V: ……………..

…………………………………………..

CONTRACT

MINDFUL MET JEZUS

Met inachtneming van de voorwaarden op dit formulier vermeld, geeft ondergetekende zich op voor
de ´Leergroep MINDFUL MET JEZUS´
Kosten voor het jaar 2019
€ 584,8 dagdelen van 3,5uur
Ø BETALING
De betaling geschiedt in één keer. Hiervoor ontvangt u tegen het begin van
deze leergroep een factuur.
Ø RESERVEREN
Je kunt een plaats in de groep reserveren door dit inschrijfformulier zo spoedig
mogelijk, ingevuld en ondertekend, terug te sturen. Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 4 weken
voor de start van de groep bij mij binnen te zijn. Uiterlijk een week voor aanvang van de groep
ontvang je een bevestiging van jouw inschrijving. Mocht de groep reeds vol zijn dan krijg je
daarover per omgaande bericht.
Ø ANNULEREN
Afzeggen is mogelijk tot 3 weken voor de start van de groep. Bij latere
afzegging blijf je de totale kosten verschuldigd. Een afzegging dient altijd schriftelijk te
geschieden per aangetekende brief. Ook indien je je binnen 3 weken voor de aanvang van de
groep opgeeft en je nadien alsnog afzegt, blijf je de totale kosten verschuldigd.
Ø NALATIGHEID
Vanaf het tijdstip 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.
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CONTRACT 2018
MINDFUL MET JEZUS
Ik geef toestemming voor het bewaren van die persoonsgegevens die in het kader van mijn
behandeling of opleiding bewaard dienen te worden zoals opgetekend in het privacy statement dat
binnen Spectrum van kracht is.
Ik blijf graag op de hoogte van het aanbod en de activiteiten binnen Spectrum.
Ik geef toestemming om:
Mij mailingen te sturen met actueel aanbod en/of nieuwe ontwikkelingen binnen Spectrum
Mijn mailadres te gebruiken om mij ca 4 x per jaar de nieuwsbrief van Spectrum toe te sturen

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
Voor akkoord

Namens Spectrum B.V.:

Boven genoemde:

Datum:

.........................................

.........................................

Handtekening:

.........................................

.........................................

Wilt u bij correspondentie uw klantnummer vermelden? Bijvoorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking.
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