Inschrijfformulier voor de muzieklessen die door Mariska Krab worden gegeven:
Muziek op schoot, Kleutermuziek, AMV en Muziek Speciaal

Ondergetekende (voor- en achternaam):
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:
Emailadres:
Verzoekt inschrijving van:
Naam leerling:
Geboortedatum:
School:

Groep:

Graag aankruisen wat van toepassing is:
0 Muziek op schoot 0-2 jaar; woensdag 10:15, 5 lessen € 50,0 Muziek op schoot 2-4 jaar; woensdag 11:15, 5 lessen € 50,(evt andere tijden bij veel inschrijvingen)
0 Kleutermuziek; woensdag 14:00 uur, 15 lessen € 120,0 AMV groep 3-4; woensdag 15:00 uur, 15 lessen € 120,0 AMV groep 5-6; woensdag 16:00 uur, 15 lessen € 120,0 AMV vervolg; schooljaar 2022-2023, 15 lessen € 120,0 Muziek Speciaal; omcirkel svp het voorkeursmoment: woensdagmiddag, donderdagmiddag of
vrijdagmiddag, 5 lessen € 50,0 Voor AMV-lessen: Blokfluit met hoesje en schoonmaakstokje; omcirkel svp de gewenste kleur;
rood, groen, blauw, € 5,-

Eventuele bijzonderheden:

Woensdag 2 maart zijn er korte proeflessen (20 minuten) om kennis te maken met
Mariska en vragen te kunnen stellen. Woensdag 9 maart beginnen de echte
lessen.
Ik kom wel/niet naar de proefles op 2 maart:
0 Muziek op schoot: 13:00 uur
0 Kleutermuziek: 14:00 uur
0 AMV: 15:00 uur
0 Muziek Speciaal: 16:00 uur

Ik geef hierbij toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van mijn kind ter informatie en
promotie van de muzieklessen op de website van De Nieuwe Muziekschool Uitgeest, de website
van Mariska Krab en social media.
0

JA

0 NEE

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen op www.muziekschooluitgeest.nl
Datum:……………

Handtekening: ……………………………………………….

E-mail dit ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar info@mariskakrab.nlNa ontvangst
van het ingevulde inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
Lestijden van Muziek op schoot en Muziek Speciaal zullen uiterlijk een week voor aanvang van de
eerste les bekend worden gemaakt. Hierbij ontvangt u ook de factuur met het te betalen lesgeld.
Graag dit bedrag binnen 14 dagen overmaken op IBAN: NL58 INGB 0009 6334 04 op naam van
Mariska Krab en ovv de voor en achternaam van de leerling en de cursus

