Inschrijf- en machtigingsformulier NKT Theaterschool 2019-2020
Voornaam leerling: ___________________________Achternaam:______________________________
Geboortedatum: _______________________

Leeftijd: __________________ meisje / jongen
per 1 september 2019
Volledige naam ouder / verzorger: _______________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
Postcode: ________________________________ Woonplaats: ______________________________
Telefoon overdag: ____________________ Telefoon ’s avonds: _________________________
Beroep vader: _________________________
i.v.m. eventuele ouderhulp)

Beroep moeder:____________________________
i.v.m. eventuele ouderhulp

E-mail ouders: ________________________________________________________________________
Naam en klas van school leerling: ____________________________________________ Basisschool / Voortgezet onderwijs
Werden er al eerder lessen op het NKT gevolgd? Nee / Ja
Vanaf jaar:_______________________ in NKT groep:___________________
Zitten er nog meer kinderen uit uw gezin op het NKT?

□ Ja,

naam :_________________________________in NKT groep____________________________________________

Verzoek voor plaatsing op dag of in groep :_______________________________________________________________
Wij proberen alle leerlingen op zijn of haar dag en NKT groep naar keuze te plaatsen, maar kunnen dit niet garanderen.
Mag het NKT beeld- en geluidsmateriaal gebruiken van de leerling t.b.v. promotie en / of casting?

□ JA

□ NEE

MACHTIGING
Ik geef mijn kind op als leerling van de NKT theaterschool in seizoen 2019-2020 en bij deze verklaar ik de inschrijvingsvoorwaarden en financiële verplichtingen van de NKT Theaterschool, zoals deze op de website van het NKT (www.nkt.nl) zijn
gepubliceerd, te accepteren en na te komen.
Ik machtig bij deze de NKT Theaterschool om het lesgeld via automatische incasso van onderstaande rekening te innen. Zie voor
de bedragen de inschrijfvoorwaarden. Indien de incasso niet geïnd kan worden, zorgt de ouder/verzorger ervoor dat het bedrag
alsnog binnen één week overgemaakt wordt. Gegevens incassant: NKT theaterschool - IBAN: NL 83 RABO 0122 8074 48.

□
□

in 1 termijn omstreeks 28 september 2019 en ontvang € 10,- korting.
in 10 termijnen m.i.v. 28 september 2019 tot en met 28 juni 2020.

Rekeningnummer (IBAN):______________________________________________________________________
Plaats:__________________________

Naam rekeninghouder: _____________________________

Datum:_________________________

Handtekening ouder/verzorger: ______________________

SVP opsturen naar NKT Theaterschool, Gedempte Singelgracht 16, 1441 AP Purmerend of scannen en mailen naar info@nkt.nl
o.v.v. inschrijving 2019-2020.

