K.C. Hardenberg e.o.
p/a: Postbus 12, 7770 AA Hardenberg

INSCHRIJFFORMULIER CURSUSSEN
Voornaam
Achternaam
Adres

Voorletters
Geslacht

Postcode
Telefoon
E-mail *1

Vrouw

Plaats
Mobiel

06 Incassant ID : NL68ZZZ400615870000

1

* Uw mailadres wordt alleen voor mail vanuit de KC Hardenberg gebruikt.
Ras
Reu
Teef

Roepnaam hond
Geboortedatum hond

Juniorlid

Ja

Nee

Ik ben lid
Ik meld mij aan als lid

Vanaf 1 jan. € 15,=, na 1 juli € 10,= per (kalender)jaar

Extra lid op hetzelfde adres*2

Vanaf 1 jan. € 7,50, na 1 juli € 6,= per (kalender)jaar

Voor nieuwe leden : inschrijfgeld (éénmalig) € 5,=.

Bovengenoemde wenst deel te nemen aan de volgende cursus(sen) :
Gehoorzaamheid
Basiscursus
Jonge hond

S.v.p. machtiging invullen.

*2 per adres wordt er één clubblad verstuurd.

Naam: _________________

(voor honden tot
7 mnd )

Man

Kenmerk machtiging: uw postcode met huisnr
(evt aangevuld met g (gezinslid) j (juniorlid).

Seizoen : ________________

€ 40,= per hond/per cursus
10 lessen a 45 min.+examen
Voortgezette
GevorderdenG&G – 1
cursus
cursus

Basiscursus
Oudere hond

Beginnerscursus

(honden vanaf 7 mnd en
die geen basis-diploma
hebben)

(voor honden die een
basisdiploma hebben)

(voor

honden die een
beginners-diploma
hebben)

(voor honden die een
voortgezet-diploma
hebben)

(voor honden die een
gevorderd-diploma
hebben)

Gehoorzame huishond (instroming altijd mogelijk)
Voorkeursavond
maandag
Behendigheid
Basis
Beginners
Voorkeursavond
maandag
Flyball (dinsdagavond)
Kind-Hond (woensdagmiddag)
Ringtraining (maandagavond)
Hoopers (nader te behalen)
LBS (LichaamsBeheersing en Samenwerking)

dinsdag
woensdag
geen
€ 40,= per hond/per cursus
10 lessen a 45 min.+examen
Gevorderd
Wedstrijd
woensdag
geen
€ 40,= per hond/per cursus
10 lessen a 30 min.
€ 20,= per hond/per cursus
5 lessen a 30 min.
€ 40,= per hond/per cursus
10 lessen a 45 min.+examen
€ 40,= per hond/per cursus
€ 40,= per hond/per cursus

Voor een binnentraining (in hal of manege) reken we € 5,= extra per cursus.

Voorwaarden voor deelname aan de cursus :

Alleen mogelijk als men lid is of lid wordt van de vereniging

Begeleiders moeten minimaal 16 jaar of ouder zijn (uitgezonderd kind-hond cursus)

Inschrijfgeld dient dmv de ingevulde machtiging voor aanvang van de 1e les geïncasseerd te kunnen worden van het opgegeven
rekeningnummer, anders wordt u van deelname voor de rest van de cursus uitgesloten

Indien men aan een vervolgcursus wil deelnemen dan mag men maximaal 1 cursus overslaan. Is de tussenliggende periode langer dan moet men
de laatst gelopen cursus herhalen alvorens men aan een vervolgcursus kan deelnemen.

Deelname is geheel voor eigen risico

Doorlopende machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Kynologenclub Hardenberg e.o. om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens: de jaarlijkse
contributie (incl. eenm.inschrijfgeld en contributie van een eventueel junior-/gezinslid) en het lesgeld van de te volgen cursussen en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KC Hardenberg
e.o. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bank/girorekening
t.n.v.

te

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het afschrijven van de bovengenoemde zaken na vooraf op de hoogte te zijn
gesteld van de precieze kosten en bij benadering het tijdstip van incasseren.

___________________
handtekening

______________________
plaats

____ /_____ /_____
datum

Door ondertekening van deze machtiging komt een eerder ingevulde machtiging te vervallen.
Regels omtrent de doorlopende machtiging staan vermeld in het clubblad.

Dit formulier kunt u opsturen naar: KC Hardenberg, penningmeester, p/a: Postbus 12, 7770 AA Hardenberg.

