
INSCHRIJFFORMULIER
DANSSCHOOL PLEUNIE
SEIZOEN 2021/2022 AALSMEER

Fijn dat je je inschrijft bij Dansschool Pleunie!

De inschrijving is GRATIS! De contributie bedraagt € 28,00 per maand voor 1 lesuur per week. In de vastgestelde schoolva-
kanties wordt er geen les gegeven. 

De contributie betaal je maandelijks vooruit per automatische incasso. Er is een opzegtermijn van 2 maanden, je moet 
schriftelijk opzeggen, anders wordt de contributie doorberekend. 

Pleunie Jansen en eventueel de personen werkzaam in opdracht van Pleunie Jansen bij uitvoering van de danslessen, 
kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies, letsel en/of schade inclusief gevolgschade van 
welke aard dan ook, en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit of in verband staande met door Dansschool Pleunie 
uitgevoerde werkzaamheden. Door ondertekening ga je akkoord met de voorwaarden.

Wilt u zich meteen aanmelden op de website (www.dansschoolpleunie.nl) voor de nieuwsbrief? U ontvangt dan van mij 
iedere maand een e-mail met het laatste nieuws.

Voor meer informatie kun je me altijd bellen op telefoonnummer 06-13404484.

MMet hartelijke groeten, 

Dansschool Pleunie
Pleunie Jansen     Marktstraat 9 - 1431 BD -  Aalsmeer   www.dansschoolpleunie.nl

Naam                    :………………………………………………………………………

Adres                    :………………………………………………………………………

Woonplaats                 :………………………………………………………………………

Postcode                   :………………………………………………………………………

Geboortedatum               :………………………………………………………………………

Telefoonnummer              :………………………………………………………………………

RRekeningnummer IBAN            

Naam rekeninghouder            :………………………………………………………………………

Emailadres                  :………………………………………………………………………

Eerste les op:                 :………………………………………………………………………

Geeft zich op bij voorkeur voor de les show / jazz / streetdance / conditietraining:
Dag/tijd van:
* maandag        O 18.30 – 19.30 uur (11 - 14 jaar)
* maandag        O 18.30 – 19.30 uur (selectie 1)  O 19.30 – 20.30 uur (selectie 2)
* woensdag        O 14.00 – 15.00 uur (2½ - 5 jaar)
* woensdag       O 16.00 – 17.00 uur (6 - 8 jaar)
* * woensdag       O 17.00 – 18.00 uur (10 - 12 jaar)   O 18.00 – 19.00 uur (13 - 18 jaar)
* donderdag       O 17.00 – 18.00 uur (6 - 7 jaar)
* donderdag       O 18.00 – 19.00 uur (8 - 9 jaar)   O 19.00 – 20.00 uur (17 - 21 jaar)
* donderdag       O 20.00 – 21.00 uur (conditietraining 25+ jaar)
(aankruisen wat van toepassing is)

Handtekening ouder / verzorger / lid 18+:……………………………………………………………   


