
Aanmeldingsformulier

Naam:

Voorletters:

Roepnaam:

Adres:

Woonplaats:

Tel.(thuis):

Mobiel:

E-mail (ouders/:verzorgers:

Naam school :

Geboortedatum:

Datum:
HANDTEKENING  ouder / verzorger:

Studiebegeleiding Dols 
Hagendorenweg 11 
6436 CR  Amstenrade

VMBO-T

HAVO

VWO

Opleiding:

Klas :

Tel:    +31(0)46 442 60 20 
Mob: +31(0)6 12 09 98 78 
info@studiebegeleiding-dols.nl 
www.studiebegeleiding-dols.nl

RABO-bank 102.704.147 
K.v.K: 76998037

  
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement  en privacyverklaring en gaat akkoord met de 
verwerking van de persoonsgegevens.  
 

Studiebegeleiding per:

VMBO



  

  

  

Reglement van Studiebegeleiding DOLS 
 
 
1. Bij aanmelding voor studiebegeleiding zijn eenmalig inschrijfkosten 
    van € 20,= verschuldigd. 
 
2. Afmelding gebeurt schriftelijk en minimaal 1 maand van te voren. 
 
3. Huiswerkbegeleiding wordt in principe alleen gegeven tijdens schoolweken. 
    In de schoolvakanties en op andere vrije dagen is er geen huiswerkbegeleiding. 
    Hiermee is rekening gehouden met het vaststellen van het maandelijks te betalen bedrag. 
    Betaling geschiedt bij vooruitbetaling of automatsche incasso. 
    U krijgt via de mail tijdig bericht. 
 
4. Wanneer bijeenkomsten gemist worden (bijvoorbeeld door ziekte), vindt vooraf 
    afmelding plaats.Deze gemiste dagen worden niet terugbetaald. 
 
5. Studiebegeleiding Dols kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, 
    diefstal etc. van privé-bezittingen. 
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