
FLAMENCO-DANSLESSEN JOLINE ULJEE 
INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2019/2020 

 

Voornaam: ….................................................................................................................................………......... 

Achternaam: …….................................................................................................................................….......... 

 

Straat en huisnummer: …….............................................................................................................................. 

Postcode en woonplaats: ………........................................................................................................................ 

Telefoonnummer(s): ……..............................................................................................................................… 

Geboortedatum (alleen als je op 1-9-2019 jonger bent dan 21 jaar): …........................................................… 

 

E-mailadres (a.u.b. duidelijk schrijven!): …....................................................................................................… 

 

 

Ik schrijf me in voor de volgende groep(en): 

 beginners: dinsdag 18:30 tot 19:30 uur (geen leservaring) 

 middenniveau II: dinsdag 19:40 tot 20:50 uur (1-4 jaar leservaring) 

 gevorderden: dinsdag 21:00 tot 22:10 uur (3-6 jaar leservaring) 

 middenniveau I: donderdag 18:45 tot 19:55 uur (1-3 jaar leservaring) 

 vergevorderden: donderdag 20:05 tot 21:15 uur (v.a. 6 jaar leservaring) 

 

Voor elke groep wordt in Whatsapp een groeps-app aangemaakt om o.a. lesvideo’s te delen.  

Ik geef wel/geen toestemming om mijn telefoonnummer op te nemen in de betreffende groep. 

 

De lessen voor de beginners kosten €360,- voor het hele seizoen. De lessen voor het middenniveau, de gevorderden en de vergevorderden 

kosten €440,- voor het hele seizoen. Het lesgeld kan in 2 termijnen betaald worden. Het eerste deel (€180,- voor de beginners; €220,- voor 

het middenniveau, de gevorderden en de vergevorderden) moet uiterlijk de eerste les betaald worden. Het tweede deel (€180,- resp. €220,-) 

moet uiterlijk op 1 februari 2020 betaald zijn. 

Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verplicht de cursist zich het volledige lesgeld voor het gehele seizoen te voldoen. 

 

Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. 

De docente behoudt zich het recht voor om maximaal 2 lessen per seizoen te laten vervallen door ziekte of een andere onverwachte 

omstandigheid. Deze lessen worden niet gerestitueerd.  

Deelname aan de lessen is op eigen risico. 

Flamenco Leiden gaat zorgvuldig met je gegevens om. Meer informatie over het privacy-beleid vind je op de website. 
 

 

 

Datum: .......................................................    Handtekening: ............................................. 

 

 

Dit formulier graag opsturen naar:  

Flamenco Leiden/Joline Uljee, Tesselschadestraat 6, 2332 BJ Leiden 

Je kunt het formulier ook inscannen en mailen naar: joline.uljee@xs4all.nl  

Meer informatie: www.flamencoleiden.nl, 06-21834418 
 

 

 

In te vullen door Joline 

Ontvangen d.d.: 
Bevestigd d.d.: 


