Aanvraagformulier voor Restitutie van Lesgeld
Stap 1: stuur ons tijdig en voor jouw afwezigheid een mail met de periode waarin je wilt bevriezen;
Stap 2: geef duidelijk in de mail aan of je inhaallessen gaat volgen of dat je restitutie van lesgeld wilt;
Stap 3: bij restitutie - vul dit formulier volledig in en lever het z.s.m. getekend in.

Gegevens voor uitbetaling:
Voornaam:
Adres:

................................................

Achternaam: ....................................................

......................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats:

...........................

Geboortedatum:

.......... - .......... - .................

Email: ........................................................

Mobiel nummer:

..............................................

IBAN-nummer:

Naam rekeninghouder:

...............................

..................................

Soort abonnement + restitutiebedrag per niet-gevolgde lesweek (s.v.p. aankruisen):


Zumba 1x per week: € 5 p/w



Zumba Onbeperkt: € 10 p/w



Zumba 2x per week: € 8 p/w

Ik wil graag mijn Zumba Abonnement bevriezen en ik maak over deze periode geen enkele aanspraak op
(inhaal)lessen. Het betreft een bevriezing in verband met:

 vakantie van ..... - ..... - ..... t/m ..... - ..... - ..... (max. 4 weken)
 medische stop, ingaande ..... - ..... (max. 6 weken)
Ik verzoek hierbij om restitutie van mijn lesgeld over de bovengenoemde periode. Ik verklaar dat alle
verschuldigde lesgelden zijn voldaan aan XCITE Danceclub. Tijdens de periode van mijn bevriezing loopt
de incasso en/of overschrijving van het lesgeld door. Een lesweek telt 7 dagen; over losse dagen en/of
gebroken weken wordt geen restitutie verleend. Uitbetaling volgt na afloop van de bevriezing. Over de
laatste maand van de abonnementsperiode wordt geen restitutie verleend. Het is dus niet mogelijk om 1
maand opzegtermijn te verrekenen met een restitutie-aanvraag.
Utrecht, ...... - ...... - ......

Handtekening lid:

.........................................
Dit formulier scannen/emailen naar: info@xcitezumbadanceclub.com of persoonlijk inleveren bij onze lessen. Alleen
geldig binnen 2 weken na afloop van de bevriezingsperiode, daarna vervalt het recht op restitutie.
In te vullen door medewerker: Uitbetaling voor... weken à € 5 / € 8 / € 10 (* doorhalen wat n.v.t. is). Totaal € ....

