Overeenkomst Zwemlessen Zwem-ABC Molenduinbad Norg 2019
Naam leerling: _____________________________________________
Voor de betaling van de zwemlessen bij Molenduinbad Norg kies ik voor:

☐

Betaling van een totaalpakket:

		
		☐
A-pakket
en ik betaal in ☐ één termijn
						
á € 535.00
		☐
ABC-pakket
en ik betaal in ☐ één termijn
						
á € 735.00
		☐
B-pakket
en ik betaal in ☐ één termijn
						
á € 205.00
		☐
C-pakket
en ik betaal in ☐ één termijn
							á € 205.00
		☐
BC-pakket
en ik betaal in ☐ één termijn
							á € 265.00

☐ twee termijnen

☐ vier termijnen

á € 272.50		

á € 138.75

á € 372,50		

á € 188,75

☐ twee termijnen

☐ vier termijnen

☐ twee termijnen
á € 107.50
		
☐ twee termijnen				
á € 107.50
				
☐ twee termijnen
			
á € 137,50		

		☐
ABC-pakket			jeugdsportfonds betaalt 			€ 650.00			
			Jeugdsportfonds		 en ik betaal een eigen bijdrage van
€ 60.00
		
		
		

Voor de betaling van een totaalpakket ontvangt u per termijn een mail met een link om per IDEAL te betalen.
U kunt het bedrag ook contant of per PIN bij de receptie van het Molenduinbad betalen.
Op de zwemlessen zijn de algemene voorwaarden zwemlessen Molenduinbad Norg van toepassing.

☐
		

Betaling per automatische incasso per maand vooruit
(vul onderstaande doorlopende machtiging in) Prijs per les: € 7,85 (45 minuten)

Doorlopende Machtiging									S€PA
Naam Incassant:
Stichting Molenduinbad Norg
Adres Incassant:
Eenerstraat 52
Postcode Incassant: 9331 HD
Woonplaats Incassant:
Land Incassant:
Nederland
Incassant ID:			
Kenmerk machtiging: Zwemlessen Molenduinbad Norg ......

Norg
NL97ZZZ410206650000
(klantnr invullen door Molenduinbad)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Molenduinbad Norg om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Zwemlessen en
u geeft uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Molenduinbad Norg. 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:				...........................................................................................................................
Adres:				...........................................................................................................................
Postcode:			.......................... Woonplaats: ............................................................................
Rekeningnummer (IBAN):
............................................................................................................................
Bank indentification (BIC):
............................................................................................................................
Plaats en datum:		
............................................... Handtekening:

☐

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden zwemlessen Molenduinbad Norg

		
Plaats en datum:					

Naam en handtekening:

