
Inschrijfformulier 
2022-2023
Gegevens leerling
Voornaam: ___________________________________________________________________

Achternaam: ___________________________________________________________________

Straat en huisnummer: ___________________________________________________________________

Postcode/Woonplaats: ___________________________________________________________________

Telefoonnummer: ___________________________________________________________________

E-mailadres: ___________________________________________________________________

Geboortedatum: ___________________________________________________________________

Inschrijven muziekles
Geef aan welke les(sen) je wil volgen. We nemen contact met je op over lesdagen en –tijden.

Toetsen □ Wekelijks 20 minuten □ Wekelijks 30 minuten □ Per 2 weken 30 minuten
Gitaar □ Wekelijks 20 minuten □ Wekelijks 30 minuten □ Per 2 weken 30 minuten
Basgitaar □ Wekelijks 20 minuten □ Wekelijks 30 minuten □ Per 2 weken 30 minuten
Drums □ Wekelijks 20 minuten □ Wekelijks 30 minuten □ Per 2 weken 30 minuten
Zang □ Wekelijks 20 minuten □ Wekelijks 30 minuten □ Per 2 weken 30 minuten
Singer-song □ Wekelijks 20 minuten □ Wekelijks 30 minuten □ Per 2 weken 30 minuten
□ 10-lessenkaart Toetsen/Gitaar/Basgitaar/Drums/Zang (omcirkel wat van toepassing is)  

Inschrijven performance
Kies jouw band of coaching. We nemen contact met je op over repetitiedagen en –tijden.

Combipakket (Les & Bandles)
□ Wekelijks 20 minuten (Toetsen/Gitaar/Basgitaar/Drums/Zang) + 30 weken bandles
□ Wekelijks 30 minuten (Toetsen/Gitaar/Basgitaar/Drums/Zang) + 30 weken bandles

Bandlessen
□ Kids, 7-11 jaar           □ Teens, 12-15 jaar           □ Young, 16-20 jaar           □ Adults, 21+           □ Vocalgroup
□ Bandcoaching: Naam band: ___________________________ Bezetting: ___________________________

Gegevens betalingsplichtige
Voorletters: ___________________________________________________________________

Achternaam: ___________________________________________________________________

Straat en huisnummer: ___________________________________________________________________

Postcode/Woonplaats: ___________________________________________________________________

E-mail en Telefoon: ___________________________________________________________________

Betaling 
Jaarcursussen           Korte cursussen (10 lessenkaart)
□ in één keer aan begin van het schooljaar (U krijgt korting)                      □ in één keer vooraf

□ in 10 termijnen

Beeld en Geluid
Foto's of video-opnames van leerlingen kan Popwise gebruiken voor p.r.-doeleinden. 
Hebt u hier bezwaar tegen? Maak dit voor aanvang van de cursus kenbaar via: info@popwise.nl.
Als u geen bezwaar maakt, gaan we ervan uit dat u akkoord bent.

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de op de website vermelde algemene voorwaarden en 
gaat hiermee akkoord.

Datum: ____________________________________ Plaats: ___________________________________________

Handtekening cursist of – bij minderjarige cursist - handtekening van ouder/verzorger

__________________________________________________

Stuur dit formulier volledig ingevuld retour:

* per mail naar: info@popwise.nl (formulier scannen en mailen) Dit geniet onze voorkeur!
of 
* per post naar: Popwise - Jan Tinbergenlaan 62 - 5056 WH - Berkel-Enschot

U ontvangt na uw inschrijving zo spoedig mogelijk bericht.

D.m.v. ondertekening van deze inschrijving wordt toestemming gegeven voor het verwerken en gebruiken van de op dit formulier
ingevulde persoonsgegevens, uitsluitend voor communicatie en administratie m.b.t. de muzieklessen en aanverwante activiteiten.
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