
DYNAMIC DRAWING 050  
Reserverings-/betaalformulier 

KvK nr: 71801456

BTW nr: NL079050414B01

Bank: 
IBAN: 
BIC: 

ASN Bank 
NL47 ASNB 0781 2250 27 
ASNBNL21 

Naam: 

Adres: 

……….……….……….……….……….

……….……….……….……….……….

……….……….……….……….……….

Tel: 
E-mail:
Website:

06 27 15 28 63 
alettatop@gmail.com 
www.alettatop.com

Met het invullen en retour zenden van dit formulier + het tijdig voldoen van de betaling maak je je reservering 
voor een cursus/special definitief. Zodra je de bevestiging van deze reservering + betaling hebt ontvangen, ben je 
gegarandeerd van deelname. Zonder aan deze verplichting te hebben voldaan, kan DYNAMIC DRAWING 050 je 
deelname niet garanderen.  

0     Ik wens een DYNAMIC DRAWING 050 stempelkaart te kopen. Hiermee verschaf ik mijzelf toegang tot: 
- 1 cursus naar keuze
- 1 introductieles van een andere cursus naar keuze
- € 5,- korting op een special
De aanschafprijs van € 100,- incl. BTW zal ik voldoen binnen de betalingstermijn van 10 dagen.
De stempelkaart wordt mij na ontvangst van mijn betaling per e-mail toegezonden.  

0     Ik wens mij op te geven voor de cursus [naam]……….……….……….……….……….……….……….   die wordt
aangeboden op [datum] ……….……….……….………. De deelnamekosten van € 90,- incl. BTW zal ik voldoen
binnen de betalingstermijn van 10 dagen. 

0     Ik wens mij op te geven voor de special [naam]……….……….……….……….……….……….……….   die wordt
aangeboden op [datum] ……….……….……….………. De deelnamekosten van € 35,- incl. BTW zal ik voldoen
binnen de betalingstermijn van 10 dagen. 

Mocht een cursus of special door onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, dan wordt je hier zo spoedig 
mogelijk van op de hoogte gebracht en wordt je betaling terug gestort.  

Mijn rekeningnummer: ……….……….……….………..…. t.a.v. [naam]: ……….……….……….……………

Ik verklaar bovenstaande te hebben begrepen en alles naar waarheid te hebben ingevuld: 

[handtekening]: ……….……….……….……….

De betaling graag binnen 10 dagen voldoen op bovenstaand rekeningnummer ten name van A.H. Top, 
o.v.v. “Boeking cursus DD050”. Vermeld altijd de naam van je gekozen cursus of special in het onderwerp.
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