
Inschrijfformulier 
ENSEMBLE 

2019 – 2020 
 

 

gegevens cursist 
 

naam: ....................................... ..............................  roepnaam: ..……………………….….………  M / V 

adres:  .......................................................................................................................................................  

postcode en woonplaats:     ..........................................................................................................................  

telefoon:     ..................................................................  mobiel:     ...............................................................  

geb. datum:     .............................................................  e-mail:     ................................................................  

lid van muziekvereniging:     .........................................................................................................................  

hoe bent u bij ons terecht gekomen?  …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

inschrijving voor ……………….…..…......…- ensemble / band / BigBand / Jazz Impro 
 

bij de docent   ……………………………….………………..…  (invullen indien bekend).  

 

Ik bespeel het instrument  ………………………………….…  

 

en ben al / nog niet als cursist ingeschreven bij Artamuse. 

 

 
 

gegevens betalingsplichtige 
 

naam:  ..................................................................... voorletters:   ………………..……………….….  M / V 

adres:  .......................................................................................................................................................  

postcode en woonplaats:     ..........................................................................................................................  

telefoon:    ...................................................................  mobiel:     ...............................................................  

e-mail:  .......................................................................................................................................................  

IBAN  :     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  t.n.v. ………….………………………… 

 
 

Ondergetekende, tevens betalingsplichtige, is bekend en akkoord met de algemene 

voorwaarden en de tarieven en verbindt zich het verschuldigde bedrag te voldoen: 
 

 O  ineens d.m.v. overschrijving, na ontvangst factuur 
(betaling binnen 14 dagen) 

 O  ineens via automatisch incasso (*) 

 O  in 10 termijnen via automatisch incasso (*).  

   Eerste 2 termijnen worden eind oktober geïnd na ontvangst factuur, resterende  

   8 termijnen maandelijks vanaf november.    
(*) betalingsplichtige verleent hierbij machtiging tot automatisch incasso van de verschuldigde 
lesgeldbijdrage op de aangegeven wijze; deze machtiging geldt tot einde cursusjaar. 

   (termijnbetaling is niet mogelijk voor kortlopende cursussen) 

 

 z.o.z.



 
AVG bijlage Inschrijfformulier Artamuse  

 
Hoe is uw privacy bij ons beschermd? 
 
 

Privacybescherming in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei geldt, geldt ook voor 
Artamuse. Op basis van deze verordening krijgt u meer mogelijkheden om op te komen voor uzelf 
en uw kind(eren) bij de verwerking en het gebruik van jullie persoonsgegevens. Jullie privacy 
rechten worden versterkt en uitgebreid. Artamuse heeft hier beleid op gemaakt en de voor u 

relevante rechten vastgelegd in een Privacy Verklaring te vinden op onze website: 
www.artamuse.nl  
 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om bij ons muziek- en dansles 

te kunnen volgen, hebben wij wettelijk gezien geen toestemming nodig; voor het volgen van 
lessen heeft u immers zelf gekozen. Hier hebben wij met u een dienstverleningsovereenkomst 
voor afgesloten in de vorm van een ondertekend inschrijfformulier. Vooraf aan dit formulier heeft u 
van ons de Algemene Voorwaarden en de Tarievenlijst ontvangen en gelezen. Deze AVG bijlage 
is deel van de overeenkomst. Uw gegevens worden door onze administratie opgeslagen en 
verwerkt en uitsluitend gedeeld met de docent(en) die de door u ingekochte les(sen) geeft.   
 

Expliciete toestemming 
 

Dezelfde verordening verplicht ons om u expliciet om toestemming te vragen voor onderstaande 
activiteiten. Deze beschouwen wij zelf als noodzakelijk voor het goed functioneren en voort-
bestaan van Artamuse, omdat ze betekenisvol bijdragen aan zichtbaarheid en bekendheid. De 
wet ziet dit anders maar zowel de wet als Artamuse hebben de vurige wens om u en uw kinderen 
goed te beschermen. Indien u toestemming geeft, kruist u dan het betreffende vakje aan. 
 

 Tijdens concerten, voorstellingen, lessen en andere (openbare) activiteiten kan er 
gefotografeerd worden en/of video-opnames worden gemaakt door Artamuse medewerkers, 

ingehuurde fotografen en/of professionele pers. Deze beelddragers worden soms gebruikt voor 
publicaties in (lokale) media, brochures, posters, advertenties, social media en onze website. Ik 
geef hier expliciet toestemming voor en heb te allen tijde het recht deze toestemming in te 
trekken. Dit kan per brief of per mail bij Artamuse, afdeling PR, Postbus 499, 6160 AL Geleen of 
info@artamuse.nl o.v.v. de cursus waaraan u of uw kind(eren) deelnemen.  
 

Ik geef expliciet toestemming om na een concours de gegevens van de winnaars te mogen 
publiceren indien betrekking hebbende op mijzelf en/of de kinderen voor wie ik 

verantwoordelijk ben onder de dienstverleningsovereenkomst met Artamuse. Niet alle publicaties 
kunnen ongedaan worden gemaakt, maar ik behoud me ten alle tijden het recht voor mijn 
toestemming te herroepen.  
 

Artamuse verstuurt eens per maand een nieuwsbrief: het A-Zine. Dit wordt gedaan met het 
mailprogramma Mailchimp. Ik geef expliciet toestemming om het A-Zine te ontvangen. Onder 

elk A-Zine is een afmeld link opgenomen waarmee u per direct en met drie muisklikken uw 

inschrijving ongedaan kan maken. 
 

Datum: ...........................................   Handtekening:  ...........................................        
   

 

in te vullen door administratie 

cursistnr. ....................... ingekomen ......................... geplaatst ..................... lesgeld .............................. 

deb.nr. ....................... doorgegeven ........................ docent ................. akkoord .............................. 

 

Postbus 499, 6160 AL Geleen tel. 046 - 4230100   
 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.artamuse.nl/
mailto:info@artamuse.nl

