
 

01/12/2022 Aanmeldings-formulier 2  

 

Naam  
 

Voorletters  
 

Geboortedatum  

Geslacht vrouw / man 
/overig*) 

E-mail  

Adres  
 

Postcode  
 

Plaats  

Telefoon  
 

IBAN Nummer:  

 
*) Doorstrepen wat niet van toepassing is                **) aankruisen wat wel van toepassing is 
    

Yoga Bewegen op Muziek 
**) locatie dag van tot groep **) locatie dag van tot groep 

 Nathaliegang ma 08:30 09:30 611  De Veur wo 15:00 16:00 701 

 Nathaliegang ma 09:45 10:45 605  Bijdorp do 11:45 12:45 702 

 Nathaliegang ma 11:00 12:00 606 

 
Het lesgeld zal jaarlijks worden vastgesteld door 
het bestuur van de KBOZ en door middel van 
automatische incasso twee maal per jaar worden 
geïncasseerd. 
Het lesgeld voor 2023 bedraagt: 
- Yoga € 148,00 en  
- Bewegen op Muziek € 108,00 
€2,50 korting bij incasso per activiteit. 

 Nathaliegang ma 12:15 13:15 613 

 Bijdorp ma 10.00 11.00 607 

 Bijdorp ma 11.15 12.15 608 

      

 Bijdorp di 09.30 10.30 601 

 Bijdorp di 10.45 11.45 602 

      

 ‘t Span do 10.00 11.00 609 

 ‘t Span do 11.15 12:15 610 

 Gondelkade do 10:00 11:00 604 

 

Voorwaarden voor deelname:  
Door het bestuur van de KBOZ zijn de volgende spelregels vastgesteld en door ondertekening van dit 
inschrijvingsformulier verklaart u zich hiermee akkoord. 
a) Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd 
b) Men kan gedurende het lopende kalender jaar schriftelijk opzeggen met inachtneming van een 

opzegtermijn van 3 maanden. 
c) Het lesgeld dient vooraf per halfjaar betaald te worden.  
d) Restitutie van teveel betaald lesgeld vindt alleen plaats bij overlijden/ernstige ziekte en als het teveel 

betaalde meer  is dan het lesgeld van de opzegtermijn van 3 maanden. Het verschil wordt dan alsnog 
teruggestort. 

e) Heeft men na de 2e aanmaning nog niet betaald, dan wordt men als lid uitgeschreven. Wil men later 
weer lid worden, dan dient het achterstallig lesgeld alsnog betaald te worden. 

f) Bij deelname aan een activiteit van de KBOZ wordt u geacht lid te zijn of bij deze lid te worden 
van de KBOZ, waarvoor de contributie voor 2023 is vastgesteld op € 26,50 per jaar. 

g) Als u geen lid kan of wil worden geldt een opslag van € 26,50 
          

Datum  Handtekening 
Geldt tevens als 
machtiging voor 
inning contributie. 

 

 
U gelieve het volledige ingevulde inschrijvingsformulier  op te sturen naar: 
Ledenadministratie  KBOZ, Nathaliegang 201, 2719 CR Zoetermeer.  Tel.: 06 24101835 
E-mail: Ledenadministratie@KBOZ.nl 


