Inschrijfformulier 2020-2021
Ouder/Verzorger
Heer/Mevrouw * Vader/Moeder/Verzorger *
Achternaam:
Voorletters:
Adres:
Telefoonnummers: (gelieve de mobiele nummers van beide ouders/verzorgers te noteren):
Thuis:
Mobiel:
E-mailadres**:
•

Doorhalen wat niet van toepassing is.

•

** Noodzakelijk voor schriftelijke correspondentie en het versturen van facturen.

Leerling
Voor- en Achternaam:
Geboortedatum:
Klas:

Niveau:

School:

Overige informatie:

De Studieclub – Hollandse Kade 27A- 1391 JM - Abcoude - Tel.nr. 06 31766262
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Huiswerkbegeleiding
Hoeveel dagen per week? (gelieve uw keuze aan te kruisen)*:

•
•

1. ( ) 1 dag per week

(€ 175,- per maand)

2. ( ) 2 dagen per week

(€ 260,- per maand)

3. ( ) 3 dagen per week

(€ 310,- per maand)

4. ( ) 4 dagen per week

(€ 360,- per maand)

5. ( ) 5 dagen per week

(€ 410,- per maand)

De kosten van een dag extra zijn 35,- euro per keer.
10 % korting, indien er meer dan een kind uit één gezin naar de Studieclub gaat.

Bijles: vak (ken):
•

De kosten zijn per uur € 40,-

•

In combinatie met huiswerkklas is een bijles € 35 euro per uur.

•

10% korting indien er meer dan een kind uit een gezin naar de Studieclub gaat.

Keuze kosten bijles:
Per keer
() 1 uur: 40,00
() 11/2 uur per week: 55,00
() 2 uur per week: 70,00
() 3 uur: per week is 85,00
Tienrittenkaart *
()1 uur bijles per week: 300,00**
() 1,5 uur bijles per week: 400,00**
()2 uur bijles per week: 500,00**
() **betaling in een termijn
() **betaling in twee termijnen.

*De rittenkaart is een half jaar geldig.
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Voorkeur dag(en):
Op welke dagen wenst u begeleiding van de Studieclub: (gelieve uw keuze aan te kruisen):

( ) Maandag
( ) Dinsdag
( ) Woensdag
( ) Donderdag
( ) Vrijdag
( ) Zondag

15.30-18.30 uur
15.30-18.30 uur
15.30-18.30 uur
15.30-18.30 uur
15.30-18.30 uur
11.00-14.00 uur

( ) Dinsdag
( ) Woensdag
( ) Donderdag

18.00-21.00 uur
18.00-21.00 uur
18.00-21.00 uur

Ondergetekende verklaart bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene
voorwaarden van De Studieclub.
Datum:
Handtekening ouder/verzorger:
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