
Inschrijvingsfiche 2019-2020 

Persoonlijke gegevens LEERLING (invullen in HOOFDLETTERS) 

NAAM: …………………………………………………  VOORNAAM:……………………………………… Geslacht: m / v  / x 

Geboortedatum: __ __ / __ __ / __ __ __ __   Rijksregisternummer (verplicht): __  __  __  __  __  __  /  __  __  __  /  __  __    

Straat:………………………………………………………………………………Nr: ………………….Bus: ……………………. 

Postcode:………………   Gemeente: ……………………………………………………..     

Volwassen leerling (+15j) > emailadres: …………………………………………………………………………………................ 

        > gsm:…………………………………………………………………………………………………….. 

        > gsm in case of emergency:…………………………………………………………………………… 

Naam moeder: ….…..........…………………………………………  Naam vader: …………………………………………………… 

GSM moeder: __ __ __ __ / __ __  __ __  __ __   GSM vader: __ __ __ __ / __ __  __ __  __ __  

Emailadres moeder:……………………………………………………………………………………   

Emailadres vader: ………………………………………………………………………………      □  Gescheiden: beide ouders contact 

o Ik bevestig hierbij dat ik weet dat het schoolreglement en de informatiebrochure terug te vinden zijn op de website van 
de academie. 

o Ik geef toestemming aan de school om de persoonlijke gegevens hierboven vermeld te verzamelen en te gebruiken 
conform de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 

o Ik geef toestemming aan de school tot publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden. 
o Ik verklaar op eer dat deze bovengenoemde leerling niet ingeschreven is in een andere academie.  

 

Vanwaar kent u onze academie (schrappen wat niet past):  
Familie – Vrienden – Website – Facebook – Optredens – Opendeurdag – Scholenvoorstelling Bolwerk – Folder via 
dagschool –Affiches in Vilvoorde – Andere: …………………………………….. 
  
Handtekening:         Datum: __ __ / __ __ / 2019 
 
…………………………………………………………..  
 

 

IN TE VULLEN DOOR SECRETARIAAT     Datum inschrijving: __ __ / __ __ / 2019  
 

VAK GRAAD+LJ OPTIE FILIAAL 

   HZ  /  Peutie  /  Elewijt  /  Kassei  /  Stalstudio   

   HZ  /  Peutie  /  Elewijt  /  Kassei  /  Stalstudio   
   HZ  /  Peutie  /  Elewijt  /  Kassei  /  Stalstudio   
   HZ  /  Peutie  /  Elewijt  /  Kassei  /  Stalstudio   
 

INSCHRIJVINGSGELD:   € 67  /  € 43                    € 314   /  € 132        Muziekbad / Kleuterdans:  € 75 ( per 15 lessen)  

Bijdrage MUZIEK: 12 euro     Pointes:  € 40        

Bijdrage WOORD: 8 euro      Suzuki:  € 400 / € 510        Groepslessen: € 250 vanaf 8j                 

Bijdrage DANS: 5 euro      VL:  € 150 
 
KUNSTENPAKKET (bestaande uit Muziek, Woord en Dans):   € 122  (enkel 6-7 jarigen) 
 

Boek MCV: 22 euro      
 

TOTAAL BEDRAG:   € …………………………………..     Nr. betalingsbewijs: …………………...  

      

Opmerkingen:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


