
AANVRAAGFORMULIER
LIDMAATSCHAP ON HOLD

Indien je jouw lidmaatschap bij Joji Na School of Arts on hold wilt zetten gedurende de lockdown, kan je dit door 
middel van het invullen van dit formulier aanvragen. Wanneer je ervoor kiest om je lidmaatschap on hold te 
zetten, betekent dit dat je geen kosten voor het lidmaatschap betaald tot de door jou aangegeven datum. Na 
deze periode zal je lidmaatschap automatisch weer op actief worden gezet. Er zal geen lesgeld terug worden 
gestort. Wij verrekenen de on hold periode als korting voor een volgende maand. Vul dit formulier helemaal in en 
mail het ons retour vóór maandag 18 januari 2021. Wegens administratieve redenen is het helaas niet mogelijk om 
na deze datum het formulier nog bij ons in te dienen. Latere verzoeken kunnen dan ook niet meer in behandeling 
worden genomen. Mocht je vragen hebben over dit formulier of je aanvraag, neem dan gerust contact met ons 
op via administratie@timkoldenhof.nl.  Stuur het ingevulde formulier naar administratie@timkoldenhof.nl en wij 
zullen je aanvraag zo spoedig mogelijk verwerken.

Naam:

Adres + woonplaats:

Welke les volg je?

Welke tijd en dag?

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Hierbij bevestig ik dat het lidmaatschap van bovengenoemde lid on hold komt te staan tot zoals eerder 
aangegeven datum.

Handtekening:

Datum ondertekening:

Optie 1: Hiermee ga je akkoord om alleen de lessen tot en met 26 januari te laten incasseren. Het lesgeld van 
februari wordt met 25% korting verrekend. Daarbij willen wij je hartelijk bedanken voor je steun!
Optie 2: Hiermee ga je akkoord om alleen de lessen tot 2 februari te laten incasseren. Het lesgeld van februari 
wordt met 50% korting verrekend. Ook hiermee help je ons al en daar willen we je voor bedanken.
Optie 3: Hiermee ga je akkoord om de lessen tot en met 9 februari niet in rekening te brengen. Het lesgeld van 
februari wordt met 75% korting verrekend. Wij begrijpen ook jouw keus!

Tot wanneer wil je je lidmaatschap on hold zetten?


