
       O P G A V E F O R M U L I E R         
 
             Voor de cursussen en activiteiten van   WELCOM 
 

VOORKOM TELEURSTELLINGEN EN LEES S.V.P. GOED DE VOORWAARDEN 
s.v.p. invullen met blokletters 

 
Voornaam: 
   
Achternaam: 
 
Adres: 
 
PC/Woonplaats: 
 

Telefoon:      (nummer waar u overdag bereikbaar bent)  

E-mail adres: 

Geboortedatum: 
 
Wenst deel te nemen aan de cursus: (volledige naam cursus invullen) 

 

 

 

 

 

 

 

m/v 

CURSUS: Prijs: € 

 

Bankrek. nr.:        t.n.v.:   

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Stg. Welcom om de verschuldigde cursuskosten af te schrijven van de hierboven 
vermelde bank- of girorekening. Ondergetekende verklaart tevens akkoord te gaan met de inschrijfvoorwaarden. 
Het cursusgeld wordt pas afgeschreven bij aanvang van de cursus. 
 

wanneer u geen gebruik maakt van de automatische incasso, wordt er € 2,50 administratiekosten berekend. Vul in dat geval  
 geen rekeningnummer in, maar maak het cursusgeld z.s.m. over op bankrekeningnummer: 32.66.37.486 

Als u het niet eens bent met het geïncasseerde bedrag, kunt u te allen tijde de betaling ongedaan maken via uw bank of giro. 

Slechts een opgave per formulier. Meerdere inschrijfformulieren worden u op aanvraag toegezonden; U mag dit formulier ook  
 kopiëren. 

 
Formulier inleveren of opsturen: WELCOM, locatie Het Barghse Huus 

Antwoordnummer 913 
 7040 ZX  ’s-Heerenberg 

Uw inschrijving is definitief wanneer dit formulier ondertekend bij de administratie van Welcom is binnengekomen. 
 

Datum: Handtekening: 
 

 

 (voor minderjarigen handtekening ouder/verzorger) 

1) Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Daarom is tijdige aanmelding noodzakelijk. 2) Deelname aan de cursus is alleen mogelijk als het 
volledige lesgeld voor aanvang van de cursus is voldaan. 3) Het cursusgeld wordt automatisch afgeschreven bij aanvang van de cursus, tenzij u te ken-
nen geeft dit niet te willen. In dat geval wordt er € 2,50 administratie kosten berekend. 4) Studie en materiaal kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegre-
pen, tenzij anders vermeld. 5) Annulering van de cursus is alleen schriftelijk mogelijk en wel tot veertien dagen voor aanvang van de cursus. Er is dan € 
10,- administratiekosten verschuldigd. 6) Als u zonder zich af te melden niet verschijnt op de eerste les en het vervolg van de cursus, wordt geen cursus-
geld terugbetaald. 7) Welcom is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. 
* Deelnemers met een minimuminkomen kunnen bij de gemeente Montferland een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. Informatie hierover bij 
de gemeente. 

VOORWAARDEN BIJ INSCHRIJVING 


