Inschrijfformulier MBvO Cursussen
Naam:

man/ vrouw

Tussenvoegsel:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

Emailadres:
Handtekening:

Met je handtekening
bevestig je jouw inschrijving

Cursus:
Waar:

Dag:

Tijd:

uur

Je persoonsgegevens worden geregistreerd t.b.v. deelname aan de cursus.
Daarnaast vraagt Welzijn De Meierij toestemming voor andere publicaties en informatieverstrekking.
Vul daarvoor ook de achterzijde / volgende pagina in!

Met onderstaande doorlopende incassomachtiging geef je Welzijn De Meierij toestemming het
cursusbedrag van je rekening te schrijven:
Ik machtig hierbij Stichting Welzijn De Meierij (Incassant ID: NL89ZZZ566683330000) om tot
wederopzegging steeds bij aanvang van een nieuwe termijn van de MBvO activiteit de deelnamekosten (van
€
bij aanvang) af te schrijven van mijn rekening. Kenmerk machtiging: MBvO Cursussen
Naam rekeninghouder:
Datum:

Handtekening:

IBAN rekeningnummer:

Cursusbedrag en annuleren
De cursusbedragen staan vermeld op de website en in het cursus- en activiteitenoverzicht.
Inwoners van buiten de gemeente Meierijstad betalen een 20% hogere cursusprijs.
Laat ons tijdig weten als je niet aan een cursus kunt deelnemen.
Terugbetaling van het cursusgeld vindt alleen in uitzonderlijke gevallen plaats.
In alle gevallen betaal je minimaal € 10,00 administratiekosten.
Alleen in te vullen door de administratie van Welzijn De Meierij
Datum ontvangst
 NAW verwerkt

 AVG verwerkt

 Wachtlijst

 Geplaatst

 Brief

Z.O.Z.

Toestemmingen Publicaties en informatieverstrekking
Welzijn De Meierij registreert haar relaties zoals deelnemers aan activiteiten of vrijwilligers. Tijdens
activiteiten worden wel eens foto’s gemaakt. Die kan Welzijn De Meierij bijvoorbeeld gebruiken in
een folder, op de website of voor een andere publicatie. Hiervoor is toestemming nodig van de
persoon die herkenbaar op een foto staat. Ook sturen wij soms informatie over onze activiteiten
naar belangstellenden. Om te voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
is ook daar toestemming voor nodig.
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt!
Op elk gewenst moment heb je de mogelijkheid om je toestemming weer in te trekken.
Wij vragen je om hieronder per categorie aan te kruisen of je wel of geen toestemming geeft.
wel

niet

Publicatie van afbeeldingen van gezamenlijke activiteiten van Welzijn
De Meierij met de gemeente Meierijstad en/of Ons welzijn.

wel

niet

Publicaties van afbeeldingen door Welzijn De Meierij.

wel

niet

Informatie verstrekken over Mantelzorg

wel

niet

Informatie verstrekken over Vervoer op maat en Eropuit-bus.

wel

niet

Informatie verstrekken over Maatje voor een maatje.

wel

niet

Informatie verstrekken over Overige zaken van Welzijn De Meierij.

Mevr./Dhr.

Naam:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Datum:

Handtekening:

Als wij je informatie per email mogen sturen, wil je dan ook jouw emailadres invullen:
Emailadres:

Graag het Inschrijfformulier Cursussen volledig ingevuld retourneren.
Let erop dat alle handtekeningen zijn geplaatst!
Je kunt het formulier per post versturen of op de onderstaande adressen persoonlijk afgeven.
Scannen en verzenden per email is ook mogelijk.

Welzijn De Meierij
(073) 544 14 00

Steeg 9F, 5482 WN Schijndel
Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode

email: info@welzijndemeierij.nl
Postbus 219, 5480 AE Schijndel

