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Inschrijfformulier  
Join the Club 

 

Welkom! Wij zijn blij dat ook jij lid wil worden van een van onze Clubs. 
Door jouw bijdrage maak je het mogelijk om onze academy verder uit te breiden en  

te professionaliseren. 

 

Voor de periode 2022-2026 zijn onze concrete doelen onder andere: 

 Nieuwe locatie en/of uitbreiding van onze huidige locatie  
 Nieuwe muziekinstallatie  
 In stand houden hoge kwaliteit lessen met vooraanstaande (gast)docenten 

Deel A 

Aanhef*   De heer 
    Mevrouw 

 
Voornamen (voluit)* ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tussenvoegsel  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Achternaam*  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Emailadres*  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer* ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Straat*   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Huisnummer*  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode*  ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats*  
 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Hierbij verklaar ik dat ik ouder ben dan 18 jaar*. 

 

Ik wil mijn naam/logo** als volgt op de website laten vermelden (geldt niet voor Family Club): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Deel B 

Ik wil lid worden van*: 

  Family Club (exclusief voor leden) - ik betaal € 10 per maand of € 120 per jaar 
  Club van 25 – ik betaal € 25 maand of € 300 per jaar 
 Club van 50 – ik betaal € 50 per maand of € 600 per jaar 
 Club van 100 – ik betaal € 100 per maand of € 1200 per jaar 

Ik ontvang graag meer informatie over de zakelijke sponsorpakketten: 

 ja 
 nee 

 

Ik stap in per*   1e dag van de komende maand  
    1e dag van andere maand, namelijk ………………………………………………….. 

Ik betaal per*   maand  
    jaar  

Met de ondertekening van dit formulier bevestig ik mijn inschrijving voor een periode van 3 jaar. Het 
lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd. Tussentijds opzeggen kan schriftelijk en met 
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.  

 

Handtekening*  

………………………………………………………… 

 

Datum*       Woonplaats* 

…………………………………………………………    ………………………………………………………… 

 

Dit ingevulde en ondertekende formulier (deel A & B) kan worden verstuurd aan: 

sponsoring@oxygenacademyofdance.nl 

 

* verplichte velden, graag invullen of aankruisen wat past 
** eventueel logobestand toevoegen bij het verzenden van dit formulier 
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Machtigingsformulier Europese (SEPA) Incasso Doorlopend - Algemeen 
 

Naam Stichting Oxygen Academy of Dance 
Adres Brusselsestraat 10D 
Postcode 6211PE 
Woonplaats Maastricht 
Land Nederland 
Incasso ID NL29ZZZ501527690000 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Oxygen Academy of Dance 
om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw IBAN af te schrijven wegens 
uw deelname aan onze club en uw bank om doorlopend een bedrag van uw IBAN af te schrijven 
wegens overeenkomstig de opdracht van Stichting Oxygen Academy of Dance. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
 
Zorgt u er alstublieft voor dat er geen beperkingen op de opgegeven IBAN staan en dat er voldoende 
saldo op uw IBAN staat. 
 

Naam Incassant  
 

 

Adres 
 

 

Postcode & 
Woonplaats 
 

 

Rekeningnummer 
(IBAN) 
 

 

Plaats en datum 
 

 

Handtekening 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 


