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K.v.K. 17246076

Inschrijfformulier voor de cursus T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong van T’ai Chi School Goudswaard in Den Bosch, 2017/2018.

De lessen vinden plaats op;

Woensdag ochtend 

De Bank van Leening, Schilderstraat 33, 5211 NB, ’s-Hertogenbosch 

T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong, niveau 3; 09.00 tot 10.15 uur. 

T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong, niveau 2; 10.30 tot 11.45 uur. 

T’ai Chi Ch’uan en Qi Gong, niveau 1; 12.00 tot 13.00 uur.
 
Wijzigingen voorbehouden.

De lessen starten op 6 September 2017 met een gratis proefles.
De lessen lopen van 6 September 2017 t/m 13 Juni 2018 (35 bijeenkomsten) met uitzondering van 
schoolvakanties; 

De kosten van de cursus zijn € 360,- (lessen van 1.15 uur) en € 290,- (lessen van 1 uur), te betalen in twee 
termijnen, bij betaling in een keer zijn de kosten € 355,- of € 285,-
Latere in stroom is mogelijk, de gemiste lessen worden dan op de cursuskosten in mindering gebracht.

Wacht met betalen, u krijgt een rekening. 

Door ondertekening van het inschrijfformulier schrijft u zich in voor de cursus en de daar aan verbonden 
kosten, tenzij anders overeen gekomen.
 

✁
Inschrijfformulier voor de cursus T'ai Chi Ch'uan en Qi Gong, 6 September 2017 t/m 13 Juni 2018.

Voornaam:         Telefoon nr.:
Achternaam:        Geb.datum:   
Straatnaam:         E-mail:
Postcode/Woonplaats: 
       
Ik schrijf me in voor de cursus, van T’ai Chi School Goudswaard, op woensdag van ..................... uur, in Den 
Bosch en ga akkoord met de daar aan gekoppelde kosten.

Ik betaal in twee termijnen, eerste termijn € 180,-/€ 145,-  en tweede termijn € 180,-/€ 145,-
Ik betaal in een keer, € 355,-/€ 285,- 

Als er bijzondere redenen zijn om deel te nemen aan de les(sen), zoals bijv. ernstige lichamelijke en/of 
geestelijke klachten, vermeld deze dan op de achterzijde van dit formulier.

Handtekening cursist:          Datum:

 

http://www.taichischoolgoudswaard.nl
http://www.taichischoolgoudswaard.nl

