
INSCHRIJFFORMULIER / WIJZIGINGSFORMULIER    2018 - 2019

Inschrijving: 0 Wijziging: 0

Ingangsdatum:____dd______mm_______jj      Locatie Emmen: 0 

Achternaam cursist: ____________________________________________________________________

Voornaam cursist: _________________________M / V   Geboortedatum: ______________________________
                             
E-mail: ___________________@__________________Mobiel nr.: 06_-____________________________
                
*Indien de leeftijd jonger is dan 18 jaar dan dient de ouder/voogd de rest van de gegevens in te vullen!

Naam + voorletters*: ____________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________________

Postcode: ____________ Woonplaats: _______________________________________________________
                
Telefoon: (privé) ____________________ (mobiel) 06_-__________________________________________

E-mail: __________________________ @_________________________________________________

( aankruisen wat van toepassing is ) Bij maandelijkse betaling betaald u 12 keer per jaar. 

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €17,50 p/maand. 

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €25,00 p/maand. (wedstrijd/showteam). 

0 1 x in de week lessen. €20,00 p/maand. 

0  Onbeperkt aantal lessen 12+. €25,00 p/maand.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. €32,50 p/maand. (wedstrijd/showteam).

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
0 Solo of Duo alle leeftijden.  €10,00 p/maand. 
 LET OP! SOLO OF DUO PRIVELESSEN ZIJN €10,00 PER UUR PER PERSOON. 
 DIT WORDT BIJGEHOUDEN EN GEINCASSEERD MET DE MAANDELIJKSE INCASSO.
0 Megacrew alle leeftijden. €5,00 p/maand.
0 InsideOut alle leeftijden.  €5,00 p/maand. (Reguliere dansers)

Seizoen in een keer betalen. u betaalt 11 i.p.v. 12 maanden.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €192,50 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €275,00 eenmalig. (wedstrijd/showteam).

0 1 x in de week lessen volgen. € 220,00 eenmalig. 

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 275,00 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 357,50 eenmalig. (wedstrijd/showteam).   

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
0 Solo of Duo alle leeftijden. €110,00 eenmalig.                 
0 Megacrew alle leeftijden. €55,00 eenmalig.
0 InsideOut alle leeftijden. €55,00 eenmalig. (Reguliere dansers)

Ondergetekende is bekend met de door Dan’s entertainment opgestelde inschrijf- en
betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden zie website www.dans-entertainment.nl)                                                                                                                      
en gaat hiermee akkoord.
              

Datum: ________________________ 

Handtekening: _________________________________

Administratie
06 - 25 24 86 11

administatie@
dans-entertainment.nl  
www.dans-entertainment.nl  

DAN’S Emmen
DAN’S entertainment
Verlengde Spoorstraat 17
7811 GA Emmen

IBAN NL29INGB0005283379
BTW nr 194032577B01
KvK Groningen nr 01182604

*Dit blok is alleen bedoelt voor de 
administratie van DAN’S entertainment.

Cursistennummer

Regulier/Wedstrijd

Akkoord datum en handtekening
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Achternaam cursist: ____________________________________________________________________

Voornaam cursist: _________________________M / V   Geboortedatum: ______________________________
                             
E-mail: ___________________@__________________Mobiel nr.: 06_-____________________________
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dans-entertainment.nl  
www.dans-entertainment.nl  
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0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 357,50 eenmalig. (wedstrijd/showteam).   
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betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden zie website www.dans-entertainment.nl)                                                                                                                      
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Datum: ________________________ 

Handtekening: _________________________________

Administratie
06 - 25 24 86 11

administatie@
dans-entertainment.nl  
www.dans-entertainment.nl  

DAN’S Emmen
DAN’S entertainment
Verlengde Spoorstraat 17
7811 GA Emmen

IBAN NL29INGB0005283379
BTW nr 194032577B01
KvK Groningen nr 01182604

*Dit blok is alleen bedoelt voor de 
administratie van DAN’S entertainment.

Cursistennummer

Regulier/Wedstrijd

Akkoord datum en handtekening

Inschrijving: 0  Wijziging: 0

Ingangsdatum: _____dd_____mm_____jj 

Achternaam cursist:  __________________________________________

Voornaam cursist: ________________________  M/V   Geboortedatum: ______________

E-mail: _______________________@ ___________  mobiel nr.: 06 -    ___________________

*indien de leeftijd jonger is dan 18 jaar dient de ouder / voogd de rest van de gegevens in te vullen!

Zie blad 2 voor het tarieven-overzicht

Naam + Voorletters*: __________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________________

Postcode: ___________________ Woonplaats: _____________________________________

Telefoon (privé): ________________________ (mobiel): 06 - __________________________

inschrijfformulier / wijzigingsformulier 2019/ 2020

INSCHRIJFFORMULIER / WIJZIGINGSFORMULIER    2018 - 2019
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E-mail: ___________________@__________________Mobiel nr.: 06_-____________________________
                
*Indien de leeftijd jonger is dan 18 jaar dan dient de ouder/voogd de rest van de gegevens in te vullen!

Naam + voorletters*: ____________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________________

Postcode: ____________ Woonplaats: _______________________________________________________
                
Telefoon: (privé) ____________________ (mobiel) 06_-__________________________________________

E-mail: __________________________ @_________________________________________________

( aankruisen wat van toepassing is ) Bij maandelijkse betaling betaald u 12 keer per jaar. 

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €17,50 p/maand. 

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €25,00 p/maand. (wedstrijd/showteam). 

0 1 x in de week lessen. €20,00 p/maand. 

0  Onbeperkt aantal lessen 12+. €25,00 p/maand.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. €32,50 p/maand. (wedstrijd/showteam).

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
0 Solo of Duo alle leeftijden.  €10,00 p/maand. 
 LET OP! SOLO OF DUO PRIVELESSEN ZIJN €10,00 PER UUR PER PERSOON. 
 DIT WORDT BIJGEHOUDEN EN GEINCASSEERD MET DE MAANDELIJKSE INCASSO.
0 Megacrew alle leeftijden. €5,00 p/maand.
0 InsideOut alle leeftijden.  €5,00 p/maand. (Reguliere dansers)

Seizoen in een keer betalen. u betaalt 11 i.p.v. 12 maanden.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €192,50 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €275,00 eenmalig. (wedstrijd/showteam).
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0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 275,00 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 357,50 eenmalig. (wedstrijd/showteam).   

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
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0 Megacrew alle leeftijden. €55,00 eenmalig.
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Ondergetekende is bekend met de door Dan’s entertainment opgestelde inschrijf- en
betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden zie website www.dans-entertainment.nl)                                                                                                                      
en gaat hiermee akkoord.
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Administratie
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dans-entertainment.nl  
www.dans-entertainment.nl  
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Verlengde Spoorstraat 17
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KvK Groningen nr 01182604
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0  Onbeperkt aantal lessen 12+. €25,00 p/maand.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. €32,50 p/maand. (wedstrijd/showteam).

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
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 LET OP! SOLO OF DUO PRIVELESSEN ZIJN €10,00 PER UUR PER PERSOON. 
 DIT WORDT BIJGEHOUDEN EN GEINCASSEERD MET DE MAANDELIJKSE INCASSO.
0 Megacrew alle leeftijden. €5,00 p/maand.
0 InsideOut alle leeftijden.  €5,00 p/maand. (Reguliere dansers)

Seizoen in een keer betalen. u betaalt 11 i.p.v. 12 maanden.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €192,50 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €275,00 eenmalig. (wedstrijd/showteam).

0 1 x in de week lessen volgen. € 220,00 eenmalig. 

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 275,00 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 357,50 eenmalig. (wedstrijd/showteam).   

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
0 Solo of Duo alle leeftijden. €110,00 eenmalig.                 
0 Megacrew alle leeftijden. €55,00 eenmalig.
0 InsideOut alle leeftijden. €55,00 eenmalig. (Reguliere dansers)

Ondergetekende is bekend met de door Dan’s entertainment opgestelde inschrijf- en
betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden zie website www.dans-entertainment.nl)                                                                                                                      
en gaat hiermee akkoord.
              

Datum: ________________________ 

Handtekening: _________________________________

Administratie
06 - 25 24 86 11

administatie@
dans-entertainment.nl  
www.dans-entertainment.nl  

DAN’S Emmen
DAN’S entertainment
Verlengde Spoorstraat 17
7811 GA Emmen

IBAN NL29INGB0005283379
BTW nr 194032577B01
KvK Groningen nr 01182604

*Dit blok is alleen bedoelt voor de 
administratie van DAN’S entertainment.

Cursistennummer

Regulier/Wedstrijd

Akkoord datum en handtekening

INSCHRIJFFORMULIER / WIJZIGINGSFORMULIER    2018 - 2019

Inschrijving: 0 Wijziging: 0

Ingangsdatum:____dd______mm_______jj      Locatie Emmen: 0 

Achternaam cursist: ____________________________________________________________________

Voornaam cursist: _________________________M / V   Geboortedatum: ______________________________
                             
E-mail: ___________________@__________________Mobiel nr.: 06_-____________________________
                
*Indien de leeftijd jonger is dan 18 jaar dan dient de ouder/voogd de rest van de gegevens in te vullen!

Naam + voorletters*: ____________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________________

Postcode: ____________ Woonplaats: _______________________________________________________
                
Telefoon: (privé) ____________________ (mobiel) 06_-__________________________________________

E-mail: __________________________ @_________________________________________________

( aankruisen wat van toepassing is ) Bij maandelijkse betaling betaald u 12 keer per jaar. 

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €17,50 p/maand. 

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €25,00 p/maand. (wedstrijd/showteam). 

0 1 x in de week lessen. €20,00 p/maand. 

0  Onbeperkt aantal lessen 12+. €25,00 p/maand.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. €32,50 p/maand. (wedstrijd/showteam).

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
0 Solo of Duo alle leeftijden.  €10,00 p/maand. 
 LET OP! SOLO OF DUO PRIVELESSEN ZIJN €10,00 PER UUR PER PERSOON. 
 DIT WORDT BIJGEHOUDEN EN GEINCASSEERD MET DE MAANDELIJKSE INCASSO.
0 Megacrew alle leeftijden. €5,00 p/maand.
0 InsideOut alle leeftijden.  €5,00 p/maand. (Reguliere dansers)

Seizoen in een keer betalen. u betaalt 11 i.p.v. 12 maanden.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €192,50 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €275,00 eenmalig. (wedstrijd/showteam).

0 1 x in de week lessen volgen. € 220,00 eenmalig. 

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 275,00 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 357,50 eenmalig. (wedstrijd/showteam).   

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
0 Solo of Duo alle leeftijden. €110,00 eenmalig.                 
0 Megacrew alle leeftijden. €55,00 eenmalig.
0 InsideOut alle leeftijden. €55,00 eenmalig. (Reguliere dansers)

Ondergetekende is bekend met de door Dan’s entertainment opgestelde inschrijf- en
betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden zie website www.dans-entertainment.nl)                                                                                                                      
en gaat hiermee akkoord.
              

Datum: ________________________ 

Handtekening: _________________________________

Administratie
06 - 25 24 86 11

administatie@
dans-entertainment.nl  
www.dans-entertainment.nl  

DAN’S Emmen
DAN’S entertainment
Verlengde Spoorstraat 17
7811 GA Emmen

IBAN NL29INGB0005283379
BTW nr 194032577B01
KvK Groningen nr 01182604

*Dit blok is alleen bedoelt voor de 
administratie van DAN’S entertainment.

Cursistennummer

Regulier/Wedstrijd

Akkoord datum en handtekening

INSCHRIJFFORMULIER / WIJZIGINGSFORMULIER    2018 - 2019

Inschrijving: 0 Wijziging: 0

Ingangsdatum:____dd______mm_______jj      Locatie Emmen: 0 

Achternaam cursist: ____________________________________________________________________

Voornaam cursist: _________________________M / V   Geboortedatum: ______________________________
                             
E-mail: ___________________@__________________Mobiel nr.: 06_-____________________________
                
*Indien de leeftijd jonger is dan 18 jaar dan dient de ouder/voogd de rest van de gegevens in te vullen!

Naam + voorletters*: ____________________________________________________________________

Adres: _____________________________________________________________________________

Postcode: ____________ Woonplaats: _______________________________________________________
                
Telefoon: (privé) ____________________ (mobiel) 06_-__________________________________________

E-mail: __________________________ @_________________________________________________

( aankruisen wat van toepassing is ) Bij maandelijkse betaling betaald u 12 keer per jaar. 

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €17,50 p/maand. 

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €25,00 p/maand. (wedstrijd/showteam). 

0 1 x in de week lessen. €20,00 p/maand. 

0  Onbeperkt aantal lessen 12+. €25,00 p/maand.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. €32,50 p/maand. (wedstrijd/showteam).

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
0 Solo of Duo alle leeftijden.  €10,00 p/maand. 
 LET OP! SOLO OF DUO PRIVELESSEN ZIJN €10,00 PER UUR PER PERSOON. 
 DIT WORDT BIJGEHOUDEN EN GEINCASSEERD MET DE MAANDELIJKSE INCASSO.
0 Megacrew alle leeftijden. €5,00 p/maand.
0 InsideOut alle leeftijden.  €5,00 p/maand. (Reguliere dansers)

Seizoen in een keer betalen. u betaalt 11 i.p.v. 12 maanden.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €192,50 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen t/m 11 jaar. €275,00 eenmalig. (wedstrijd/showteam).

0 1 x in de week lessen volgen. € 220,00 eenmalig. 

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 275,00 eenmalig.

0 Onbeperkt aantal lessen 12+. € 357,50 eenmalig. (wedstrijd/showteam).   

extra (gaat alleen in combinatie met een van de bovenstaande abonnementen)
0 Solo of Duo alle leeftijden. €110,00 eenmalig.                 
0 Megacrew alle leeftijden. €55,00 eenmalig.
0 InsideOut alle leeftijden. €55,00 eenmalig. (Reguliere dansers)

Ondergetekende is bekend met de door Dan’s entertainment opgestelde inschrijf- en
betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden zie website www.dans-entertainment.nl)                                                                                                                      
en gaat hiermee akkoord.
              

Datum: ________________________ 

Handtekening: _________________________________

Administratie
06 - 25 24 86 11

administatie@
dans-entertainment.nl  
www.dans-entertainment.nl  

DAN’S Emmen
DAN’S entertainment
Verlengde Spoorstraat 17
7811 GA Emmen

IBAN NL29INGB0005283379
BTW nr 194032577B01
KvK Groningen nr 01182604

*Dit blok is alleen bedoelt voor de 
administratie van DAN’S entertainment.

Cursistennummer

Regulier/Wedstrijd

Akkoord datum en handtekening

*dit blok is alleen bedoelt voor de
 administratie van DAN’S entertainment

Cursistnummer:

Regulier / Wedstrijd

Akkoord datum en handtekening

dan’s entertAINMENT EMMEN | VERLENGDE SPOORSTRAAT 17 | 7811 GA EMMEN | WWW.DANS-ENTERTAINMENT.NL

Administratie
06 - 25 24 86 11

administratie@
dans-entertainment.nl
www.dans-entertainment.nl

DAN’S entertainment
Verlengde Spoorstraat 17
7811 GA Emmen

IBAN NL29INGB0005283379
BTW nr NL002155026B86
KvK nr 01182604

                

Doorlopende machtiging SEPA

Naam:     DAN’S entertainment

Adres:    Verlengde Spoorstraat 17 
 
Postcode/Woonplaats: 7811 GA Emmen

Land:    Nederland

Incassant ID:   NL29INGB0005283379

Kenmerk machtiging:  Leerling ID  

  

 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DAN’S entertainment om doorlopende 
 incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en uw bank 
 om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van     
 DAN’S entertainment. 

 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.

 Naam en voorletters:   __________________________________________________________
 
 Adres:    __________________________________________________________

 Postcode/woonplaats __________________________________________________________

 Land:    __________________________________________________________

 IBAN (rekeningnummer): __________________________________________________________

 Plaats en datum    Handtekening 
 
 
 ________________________  ________________________________

Naam:     DAN’S entertainment
Adres:     Verlengde Spoorstraat 17
Postcode/Woonplaats: 7811 GA Emmen
Land:    Nederland
Incassant ID:   NL29INGB0005283379
Kenmerk Machtiging:  Leerling ID

doorlopende machtiging sepa

Naam en Voorletters: _________________________________________________

Adres:    _________________________________________________

Postcode / Woonplaats: _________________________________________________

Land:    _________________________________________________

IBAN (Rekeningnummer): _________________________________________________

     Plaats en Datum:       Handtekening:

______________________ ______________________ 

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan DAN’S entertainment om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van DAN’S entertainment.

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.



dan’s entertAINMENT EMMEN | VERLENGDE SPOORSTRAAT 17 | 7811 GA EMMEN | WWW.DANS-ENTERTAINMENT.NL

(Aankruisen wat van toepassing is) 
Leeftijd:               p/maand   p/jaar
4 tot en met 7 jaar:
1 les in de week    0     €12,50  0     €137,50
2 lessen in de week    0     €17,50          0     €192,50

8 tot en met 11 jaar:
1 les in de week    0     €17,50  0     €192,50
2 lessen in de week    0     €22,50  0     €247,50
Onbeperkt    0     €35,00  0     €385,00
Wedstrijd*    0     €30,00          0     €330,00
Wedstrijd**    0     €35,00          0     €385,00
Wedstrijd***    0     €45,00  0     €495,00

12 tot en met 17 jaar:
1 les in de week    0     €22,50  0     €247,50
2 lessen in de week    0     €27,50            0     €302,50
Onbeperkt    0     €40,00                             0     €440,00
Wedstrijd*    0     €35,00  0     €385,00
Wedstrijd**    0     €40,00  0     €440,00
Wedstrijd***    0     €50,00  0     €550,00

18 jaar en ouder:
1 les in de week           0     €25,00  0     €275,00
2 lessen in de week    0     €30,00  0     €330,00
Onbeperkt    0     €45,00                             0     €495,00
Wedstrijd*    0     €37,50  0     €412,50
Wedstrijd**    0     €42,50  0     €467,50
Wedstrijd***    0     €52,50  0     €577,50
*   incl.  standaard 1 keer in de week reguliere training / selectie.
** incl.  2 reguliere trainingen / selectie.
*** incl. onbeperkte reguliere trainingen / selectie.

Extra:     p/maand   p/jaar  (privé docent)
0 Solo (gezamenlijke lessen)  
 1 les in de week           0     €15,00  0     €165,00 €25,- per persoon per uur
 2 lessen in de week   0     €25,00  0     €275,00  

0 Duo (gezamenlijke lessen)  
 1 les in de week   0     €20,00  0     €220,00 €15,- per persoon per uur
 2 lessen in de week   0     €35,00  0     €385,00

0 Quad    0     €17,50  0     €192,50 €7,50 per persoon per uur

0 Showteam / Selectie  0     €20,00  0     €220,00 *kan alleen gevolgd worden met een 
            regulier pakket.

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig €15,00 (Voor nieuwe leden/cursisten)
Ondergetekende is bekend met de door DAN’S entertainment opgestelde inschrijf- en betalingsvoorwaarden alsmede de 
privacyverklaring (algemene voorwaarden en de privacyverklaring zie website www.dans-entertainment.nl)  en gaat 
hiermee akkoord.

     Handtekening:      _____________________   Plaats en datum:  _____________________

 


