
Inschrijfformulier ‘Zing maar mee’, 

6-10 jarigen, seizoen 2018-2019   
 

Achternaam leerling:   

Voornamen:     m/v  

Roepnaam:        

Geboorte datum:  

Straat en huisnummer:  

Postcode:       Woonplaats:   

Naam school:    Groep: 

 

Contactgegevens: 

Telefoon thuis:   

Mobiel moeder:    Mobiel vader: 

E-mailadres moeder/verzorger:  

E-mailadres vader/verzorger: 

 

Hierbij schrijf ik mijn kind in voor de lessen ‘Zing maar mee’ van 5 september 

2018 tot en met 26 juni 2019 (totaal 33 lessen voor € 225,00. Dit inclusief de 

methode ‘Nachtegaal’ en een stemvork) 

 

Betaling 

0 Ik zorg voor 10 maandelijkse automatische betalingen van € 22,50 van 

september 2018 tot en met juni 2019. (Overmaken op NL29INGB 0009 317 027 

t.n.v. M. van Gestel te Schijndel) 

0 Ik wil graag 3 x een factuur van € 75,00 (september- december- maart) 

0 Ik wil graag een factuur van € 225,00 voor de gehele periode. 

E-mail adres voor toezending van de factuur: 

 

Ondertekening: 

Handtekening ouder of verzorger:      

 

 

 

Datum:                                                                            2018 



Bijzonderheden (die van belang kunnen zijn bij het optimaal begeleiden van uw 

zoon/dochter): 
 

 

 

 

Voor in de agenda: 
Geen les op 17 oktober (herfstvakantie),  

28 november en 12 december 2018 (wegens presentaties op congressen)  

6 maart 2019 (carnaval)  

24 april en 1 mei 2019 (meivakantie)  

29 mei 2019 (woensdag voor hemelvaart) 
 

 

 

Voor de goede orde: 
 

De lesovereenkomst loopt automatisch af op 1 juli 2019  

Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met 

een inachtneming van een periode van vier weken. Dit houdt in, dat na de 

opzegging nog over het aantal van vier lessen lesgeld verschuldigd is en de 

leerling recht op lessen heeft. 

 

De vakantieperioden worden geregeld overeenkomstig die van het 

basisonderwijs in Meierijstad. 

 

Wanneer een leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niet te 

min lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van een leerling wegens ziekte dienen 

binnen de verzuimperiode minstens twee lessen te worden doorbetaald 

 

Bij verzuim van de docente wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid worden de 

lessen, indien mogelijk, ingehaald. Na twee niet gegeven lessen wegens 

arbeidsongeschiktheid of ziekte tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is 

geen lesgeld meer verschuldigd. 

 

‘Zing en doe maar mee’ gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zal deze nooit 

aan derden verstreken. Uw gegevens worden 2 maanden na het beëindigen van 

het lesseizoen verwijderd uit de administratie. 

 

Margré van Gestel, Hopveld 31, 5482LW Schijndel.  

Tel 073-8889906  06-31002240 

 

info@zingendoemaarmee.nl    www.zingendoemaarmee.nl 

 

http://www.zingendoemaarmee.nl/

