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Inschrijfformulier jeugd (6 -12 jaar) 
 

Ja, ik kom ook  op circusles bij Circus op de Utrechtse Heuvelrug! 

Naam:  .......................................................................................  .............................................................  

Straat:  ....................................................................................... Nummer: .............................................  

Postcode:  .................................................................................. Plaats: ..................................................  

Geboortedatum: ........................................................................  .............................................................  

Email-adres: ...............................................................................  .............................................................  

Telefoonnummer: ...................................................................... Mobiel: ................................................  

Handtekening ouders/verzorgers: 

 ....................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................... 

Locatie:  Wageningen / Leersum (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

De huidige prijs per seizoen staat op de website. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. 
 

Meer info op www.circusopdeutrechtseheuvelrug.nl, via info@circusopdeutrechtseheuvelrug.nl of bel 

06 3 123 51 94. 

 

Stuur dit formulier volledig ingevuld naar:  

Administratie Circus op de Heuvelrug 

Teldersweg 135 

3911PW Rhenen 

 

Of lever het ingevulde formulier in bij Ralf. 

http://www.circusopdeutrechtseheuvelrug.nl/
mailto:info@circusopdeutrechtseheuvelrug.nl
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Kleding:  
Als je gaat circussen draag je soepele (sport)kleding en sportschoenen of gympen. Eventueel mogen 
blote voeten ook, maar voor sommige onderdelen zullen echt schoenen nodig zijn. Het meest ideaal 
zijn soepele turnschoentjes. 
 
Beeldmateriaal: 
Als je meedoet aan activiteiten van Circus op de Utrechtse Heuvelrug, ga je ermee akkoord dat er 
regelmatig beeldmateriaal (foto’s, video’s) gemaakt wordt. De mooiste opnames hiervoor kunnen 
gebruikt worden voor publicatie in de media en op onze eigen websites. 
 
Betaling: 
Betaling geschiedt aan de hand van een factuur die ongeveer halverwege het seizoen wordt 
toegestuurd per mail. Zorg er dus voor dat het juiste mailadres bij ons bekend is en dat het adres 
info@circusopdeutrechtseheuvelrug.nl is toegevoegd aan de lijst met veilige afzenders. 
  
Uitschrijven: 
Liever niet natuurlijk, maar mocht je willen stoppen met het circus, dan kan dit schriftelijk worden 
doorgegeven, per e-mail (info@circusopdeutrechtseheuvelrug.nl) of door een briefje te sturen aan: 
Administratie Circus op de Utrechtse Heuvelrug 
Teldersweg 135 
3911 PW Rhenen. 
 
Lesgeld is verschuldigd tot en met het einde van het seizoen. Indien de uitschrijving wordt ingediend 
nà de eerste les van het nieuwe seizoen, zal ook lesgeld verschuldigd zijn over het nieuwe seizoen. 
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