
INSCHRIJFFORMULIER

•  Wilt u betalen via automatische incasso? Vul uw gegevens  

in op dit formulier en op de machtiging aan de achterzijde.

•  Wilt u contant betalen? Dan dient u dit inschrijfformulier af 

te geven op kantoor en tegelijkertijd contant te betalen. 

•  Wilt u betalen via iDEAL? Schrijf u dan in via de website:  

www.volksuniversiteit-breda.nl. 

Gebruik alstublieft 1 inschrijfformulier per persoon. 

U kunt extra inschrijfformulieren downloaden via de website.

❏  Ik geef toestemming om informatie per e-mail te sturen  

over mijn cursus(en), lezing(en) of workshop(s)  

❏  Ik blijf ook graag op de hoogte van het actuele programma en 

 speciale acties, daarom meld ik mij aan voor de e-nieuwsbrief!

 * BredaPas Wanneer u in het bezit bent van een geldige BredaPas dan ontvangt u eenmalig € 75,- korting
Stuur een fotokopie mee van de voor- en achterkant of neem uw pas mee naar ons kantoor!

Ik schrijf me in voor deze cursus(en) / lezing(en) / workshop(s):

code  omschrijving startdatum  prijs 

voorletter(s)                    ❏ dhr.  ❏ mevr.

achternaam  

straat / huisnummer  

postcode / woonplaats 

telefoon / mobiel 

geboortedatum (dd/mm/jj)

e-mailadres

bredapas nummer*



iban-nummer

ten name van            

Ondergetekende verklaart  

❏  zich akkoord met de algemene voorwaarden 

❏   en heeft kennis genomen van ons privacy regelement

Deze zijn te vinden op de website (www.volksuniversiteit-breda.nl) of op te vragen via 076-521 72 33.

handtekening

datum

Waar stuurt u het formulier naartoe? Stuur het ingevulde inschrijfformulier, de 

volledig ingevulde machtiging, alsmede  eventueel kopieën van uw BredaPas naar: 

Volksuniversiteit Breda, Molenstraat 6, 4811 GS Breda. Langsbrengen mag altijd,

tijdens kantooruren van  maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur. 

MACHTIGING SEPA INCASSO

Hoe werkt de machtiging? 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:

•  aan Volksuniversiteit Breda om deze incasso opdracht te  

sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag (of eventuele  

administratiekosten) van uw rekening af te schrijven vanaf  

twee weken voor aanvang van de betreffende cursus.

•  aan uw bank om het bedrag van uw rekening af te schrijven  

overeenkomstig de opdracht van Volksuniversiteit Breda.

Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze later terugboeken. 

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Vergeet uw handtekening niet!

Het incasso ID van de Volksuniversiteit Breda is NL 29 ZZZ 411 027 660 000.

Kenmerk machtiging (in te vullen door Volksuniversiteit Breda):


