Inschrijfformulier seizoen 2019 - 2020
Naam:…………………………………………………………………………………………………………M/V
Geboortedatum:…………………………………… Leeftijd……………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode/woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer(vast):……………………………………(mobiel):………………………………………………………………
Emailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Welke les:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
IBAN:…………………………………………………………………….. tnv:………………………………………………………………..
(Indien u uw rekeningnummer invult gaat u bij het tekenen van dit formulier akkoord met de
automatische incasso. Het tarief zal per maand aan u worden geincasseerd. Indien u geen rekening
nummer invoert kunt u bij ons op kantoor aan het begin van de maand het lesgeld per pin voldoen)
De bedragen van het lesgeld vindt u terug in de algemene voorwaarden en op onze website
www.theaterhuis.com.
Doet wel / niet mee met de voorstelling op 15 en 16 februari 2020. (Let op indien uw zoon of dochter
deelneemt aan de voorstelling is de generale repetitie op vrijdag 14 februari 2020 verplicht)
Eventuele bijzonderheden:………………………………………………………………………………….

Datum van inschrijving:…………………………………………………………………………………………….
“Met het tekenen van dit inschrijfformulier geeft u als deelnemer of als ouder van uw kind, dan wel als degene
die het ouderlijk gezag heeft over het kind, expliciet toestemming aan Stichting Theaterhuis Drechtsteden voor
het maken van foto’s en beeldmateriaal van uw kind, uitsluitend bedoeld en te gebruiken voor promotionele
doeleinden van Het Theaterhuis. Met het ondertekenen van dit inschrijfformulier geeft u als deelnemer of ouder
van uw kind, dan wel als degene die het ouderlijk gezag heeft over het kind, ook expliciet toestemming aan Het
Theaterhuis voor het delen van deze foto’s en het beeldmateriaal van uw kind met derden, uitsluitend met de
bedoeling om de promotionele doeleinden van Het Theaterhuis te kunnen versterken. Wanneer u hiermee niet
akkoord gaat of niet kan gaan, betekent dit dat uw kind door ons kan worden uitgesloten voor deelname aan
theatervoorstellingen en voor publieke optredens van Het Theaterhuis, waarbij foto’s worden gemaakt, die wij
gebruiken, uitsluitend ter versterking van onze promotionele doeleinden. Wat deze promotionele doeleinden
inhouden vindt u terug in de algemene voorwaarden van Stichting Theaterhuis Drechtsteden.”




U geeft toestemming voor het maken van foto’s en beeldmateriaal bestemd voor de
doeleinden genoemd in de algemene voorwaarden. *Ja / Nee
U bent op de hoogte van de algemene voorwaarden van Stichting Theaterhuis Drechtsteden
en gaat hiermee akkoord. *Ja / Nee
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam cursist, ouder, verzorger

Handtekening cursist, ouder, verzorger:

Balistraat 1, 3333 AB, Zwijndrecht / info@theaterhuis.com / www.theaterhuis.com /
Facebook theaterhuisdrechtsteden / 06-22099271 ~ 06-48264423 / Rekeningnummer NL59 RABO 0305663259

