
(bovenstaande balk NIET invullen)

Inschrijfformulier Indigo Jazz
-t.a.v. CADT: Klapmutsenveem 102, 1019 HV Amsterdam 

VOOR + ACHTERNAAM : 

GEBOORTEDATUM : 

ACHTERNAAM OUDER(S) INDIEN ANDERS: 

ADRES : 

POSTCODE + WOONPLAATS : 

TELEFOON (vast e/o mobiel) : 

EMAILADRES : 
( onder de 18 jaar van ouder/voogd)

TE VOLGEN LESSEN (per code): 

□ BR1/BR2 □ JKA/JKB □ ST3

□ DT □ JKC+ □ TA/TB

□ FC □ SJ □ TS

□ FE □ ST1

□ JA □ ST2

(zie lesdagen en contributie op: http://www.cadt.nl/indigo-jazz/lesrooster.html. 
aankruisen wat van toepassing is, ook als er meerdere lessen worden gevolgd.
* = selectiegroepen/crews INC, INF, INS (altijd in combinatie met technieklessen: TA/ TB of T-i)

WORDT BETAALD VIA BANKNUMMER(IBAN): 

DIT REKENINGNUMMER STAAT OP NAAM VAN: 

Hierbij machtig ik, tot wederopzegging, Stichting Colors Amsterdam Dance Theater tot automatische incasso van de 
verschuldigde contributie. De automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit formulier door de 
ondertekeningsbevoegde. Er worden 3 afschrijvingen per seizoen gedaan: oktober, januari, en april (indien nodig in 
juli). Wij vertrouwen er echter op dat u er zorg voor draagt om voldoende saldo op uw rekening te hebben om 
betreffende incasso’s te kunnen realiseren. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld op de website van Stichting Colors Amsterdam 
Dance Theater waar dansschool Indigo Jazz een onderdeel van is  : www.cadt.nl

DATUM 1e les (= proefles):

HANDTEKENING:

(onder de 18 jaar door ouder/voogd)

Alleen  na ontvangst van dit ondertekend formulier heeft bovenvermelde leerling toegang tot de aangegeven les(sen). Dit 
formulier ingevuld en ondertekend mailen naar: info@cadt.nl of per post opsturen naar bovenvermeld adres.

CODE LEERLING: IBAN: □ BESTAND: □ LIVE MAIL: □

http://www.cadt.nl/indigo-jazz/lesrooster.html
mailto:info@cadt.nl
http://www.cadt.nl/
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