Theologische Vorming Geïnteresseerden (TVG)

Rotterdam

Aanmeldingsformulier korte cursussen TVG 2022 - 2023
ONDERGETEKENDE
De heer/mevrouw __________________________________________
Adres

__________________________________________

Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

_______________
________________________

________________________

zal deelnemen aan de hieronder aangekruiste cursus(sen):
O

“Dichters en gedichten over God”, dr Jan de Bas
€ 45 =, 3 dinsdagmorgens 6 - 13 – 20 september 2022

€__________

O

“Spreken gaat voor denken”, dr Otto Kroesen
€ 45, =, 3 dinsdagmorgens 11 – 18 – 25 oktober 2022

€__________

O

“Heden en toekomst geduid in Daniël”, drs Adri van der Wal
€ 45, =, 3 dinsdagmorgens 8 – 15 – 22 november 2022

€__________

O

“Psalmen en liturgie”, drs Adri van der Wal
€ 45, =, 3 dinsdagmorgens 10 – 17 – 24 januari 2023

€__________

O

“Dag Hammarskjöld”, drs Hermie Hummel
€ 30, =, 2 dinsdagmorgens 7 – 14 februari 2023

€__________

O

“Rabbijnse Midrasj – Aartsvaders”, drs Elsebeth Schorer
€ 60, =, 4 dinsdagmorgens 7 – 14 – 21 – 28 maart 2023

€__________

Totaal cursusgeld

€__________

Door u aan te melden verplicht u zich het cursusgeld volledig te voldoen.
Voor akkoord aanmelding (handtekening): …………………………………………….
De penningmeester van de TVG stelt het bijzonder op prijs als u hem machtigt het
verschuldigde cursusgeld van uw bankrekening te incasseren Voelt zich daartoe overigens
niet verplicht (zie voor afgifte machtiging en voor verzending blz. 2).
Uitgebreide informatie over de cursussen: www.tvgrotterdam.nl
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Incassomachtiging
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de Stichting Theologische Vorming en
Verdieping Rotterdam om van het aangegeven rekeningnummer de bedragen te laten
afschrijven die verschuldigd zijn voor deelname aan de aangekruiste cursus(sen).
IBAN__________________________
Voor akkoord incassoregeling:
Datum

Handtekening: …………………………….

Als de tenaamstelling van de rekening (IBAN) anders luidt dan de naam waaronder u zich
heeft aangemeld, dan graag hieronder de juiste tenaamstelling en adresgegevens van de
rekeninghouder vermelden (alleen invullen als hiervan sprake is).
Naam ___________________________________________________________
Adres____________________________________________________________
Postcode en woonplaats_____________________________________________
Van uw machtiging wordt uitsluitend gebruikgemaakt voor het innen van bedragen die
verschuldigd zijn voor het volgen van een of meer korte cursussen van de TVG.
Als u een incassomachtiging afgeeft, wordt voor elke cursus afzonderlijk waarvoor u zich
hebt aangemeld een incasso uitgevoerd. De incasso zal plaatsvinden na de tweede lesdag
van de cursus.
U dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende saldo op uw rekening aanwezig is.
Als u het niet eens bent met een incasso-afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Mededelingen over wijzigingen met betrekking tot de machtiging dient u te richten aan de
penningmeester van de TVG, uiterlijk een maand voor de datum van ingang van de wijziging.
Geen machtiging
Hebt u geen incassomachtiging afgegeven, dan ontvangt u een factuur voor het
verschuldigde cursusgeld die u binnen één maand zelf dient te voldoen

Dit formulier zenden aan:
Penningmeester TVG, dhr. A. Offereins
Beukmolen 56
3352 AD Papendrecht
e-mail: dolfoffereins@gmail.com
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