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Machtigingsformulier SEPA 
Voor doorlopende automatische incasso 

Gegevens incassant: 
 
Naam: Reflex Ballet- & Dansstudio Lelystad 
Postadres: Neringpassage 110, 8224 JD Lelystad  
Vestigingsadres: Kempenaar 01-10 
Incassant ID: NL18ZZZ390837330000 
 
Machtigingskenmerk: Als u dit formulier heeft ingeleverd wordt uw machtigingskenmerk aangemaakt. U vind uw 
machtigingskenmerk terug op uw factuur. (U blijft 5x per jaar een factuur ontvangen) 
 
 
Betreft lesgeld voor …………………………………………………………(naam leerling) Vink aan welk jaarbedrag van toepassing is: 
 

 1 les p.w. tot 21 jaar €    277,50   3 lessen p.w. tot 21 jaar € 555,00 

 1 les p.w. tot 21 jaar met gezinskorting €    257,15   3 lessen p.w. tot 21 jaar met gezinskorting € 514,30 

 1 les p.w. volwassenen €    301,55   3 lessen p.w. volwassenen € 571,65 

 1 les p.w. volwassenen met gezinskorting €    279,35   3 lessen p.w. volwassenen met gezinskorting € 529,10 

 2 lessen p.w. tot 21 jaar €    453,25   4 lessen p.w. tot 21 jaar € 610,50 

 2 lessen p.w. tot 21 jaar met gezinskorting €    419,95   4 lessen p.w. tot 21 jaar met gezinskorting € 564,25 

 2 lessen p.w. volwassenen €    479,15   4 lessen p.w. volwassenen € 629,00 

 2 lessen p.w. volwassenen met gezinskorting €    445,85   4 lessen p.w. volwassenen met gezinskorting € 580,90 

 
Voor dit bedrag ontvangt u 5 facturen per jaar.  Voor dit jaar zal alleen het resterende bedrag aan lesgeld verschuldigd vanaf 
aankomende termijn worden afgeschreven rond ondergenoemde data. (Eventuele achterstanden worden hierin niet 
automatisch meegenomen, hiervoor dient u zelf zorg te dragen of aanvullende afspraken te maken) 
 
Het lesgeld zal zonder tegenbericht van u of van ons, steeds in 5 termijnen worden afgeschreven rond:  
30 januari, 30 maart, 30 mei, 30 september, 30 november  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Reflex Ballet- & Dansstudio Lelystad om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Reflex Ballet- & Dansstudio Lelystad. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
  

Gegevens opdrachtgever: 
 
Naam: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ………………………………………………………….. Plaats: …………………………………………………………………………. 
 
Exacte tenaamstelling rekening: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
IBAN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ondertekening opdrachtgever: 
 
Plaats:       Handtekening:    
 
Datum: 
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