
 
Inschrijvingsformulier nieuwe leden 

INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.!! 
Naam:  ………………………………………………………………………………………… 
Adres:  ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
Tel./gsm:  ………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………… 
E-mail ouder: ………………………………………………………………………………………… 
(verplicht tot 18 jaar) 
E-mail lid:  ………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………… 
 
Schrijft in voor de cursus(sen): 
 

0 De Amabiekes 
0 kinderkoor Amabile 
0 jeugdkoor Al Dente 
0 volwassenenkoor A Point 
0 ensemble ‘A la Carte’ 

0 eerste jaar blokfluit 
0 tweede jaar blokfluit 
0 blokfluit gevorderden 
0 cursus gitaarakkoorden 
  1e jaar / 2e jaar / 3e jaar  

0 ‘Project 4’ (gitaar 
gevorderden) 
0 dwarsfluit individuele lessen 
0 piano individuele lessen 
0 accordeon individuele lessen 

 
Ik verklaar mij akkoord met het reglement van de vereniging. (zie website) 
Mogen eventueel genomen foto’s van bovenstaand lid gepubliceerd worden op onze website en sociale media? 
JA / NEEN  (schrappen wat niet past) 
     Handtekening 
  
Strookje in te vullen door ‘De Notelaer’ 
De Amabiekes € 55  dwarsfluitlessen   € 160  Prijzen volwassenen (+21j.) 
Amabile  € 80  pianolessen   € 160  pianolessen  € 190 
A Point  € 130  Ensemble ‘A la Carte’  € 75  dwarsfluitlessen  € 190 
Al Dente  € 105  gitaar (1/2/3)   € 105  gitaar   € 115 
blokfluit 1/2/3 € 75  ‘Project 4’ (gevorderden gitaar) €  70  accordeon  € 190 
    accordeon   € 160       
 Voor de koren: 2 of meer personen van eenzelfde gezin in hetzelfde koor = 10 euro korting p.p.  
 Vanaf een 2e cursus: 10 euro korting! (per persoon) 
 

Bij betaling VOOR 15 oktober: Bij betaling NA 15 oktober: 

 
Som  :   € ………………………… 
Kortingen:      € …………………………   
 
TOTAAL  € ………………………… 
 
 

 
Som  :   € ………………………… 
Kortingen:     € …………………………   
 
TOTAAL  € ………………………… 
 

 

Gelieve te betalen via  overschrijving VOOR 15 OKTOBER op het rekeningnummer   
BE66 9796 2793 3343 met vermelding van naam lid en cursus(sen) EN BESPAAR 10 EURO 
PER CURSUS!!! 
 

Het inschrijvingsgeld omvat alle lessen (+/- 35), huur van lokalen en verzekering. 
Maatschappelijke zetel: Uitbreidingstraat 93, 2547Lint 

www.denotelaerlint.be         Je vindt ons ook op facebook!  


