
                                                                        boekingnr. 360 
aanmeldingsformulier                                  335 (vmjb 
 

Ondergetekende meldt zich aan voor  
 

Cursus Windows 10 basis PLUS mrt/apr 2019 
 
achternaam + voorletter:        M  V 

straat + huisnummer: 

postcode + woonplaats: 

telefoon (privé e/o werk):   

e-mailadres:               

geboortejaar:                   

indien bibliotheeklid, persoonlijk lidmaatschapsnr. invullen: 

………………………………………………………………….. 

IBANnummer  (indien machtiging): 

 
Voor onze informatie willen wij graag weten of u de afgelopen twee jaar    
wel     of niet een basiscursus Windows/internet  in de Bibliotheek 
heeft gevolgd. Graag één van beide mogelijkheden  aankruisen. 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden en verplicht 
zich het verschuldigde bedrag te voldoen op één van onderstaande wijzen 
(s.v.p. gewenste wijze van betalen aankruisen) 
 
 Ik lever dit aanmeldingsformulier ingevuld in bij de Klantenservice 
          van de Bibliotheek en betaal daar  contant €  € 70,00 / € 63,00 (bij lid- 
        maatschap)         Voldaan € ……….        Paraaf medewerker:…………. 
 
   Ik machtig de  Bibliotheek Oldenzaal om éénmalig € 70,00 / € 63,00 
 (bij lidmaatschap) af te schrijven van bovengenoemd IBANnummer 
  
     Ik ontvang graag berichtgeving van de Bibliotheek Oldenzaal  
 
 
handtekening:                                              datum: 
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     Ik ontvang graag berichtgeving van de Bibliotheek Oldenzaal  
 
handtekening:                                              datum: 
 


