
Ik wens mijn / onze zoon / dochter op te geven voor begeleiding bij X-tra

Soort begeleiding Aantal en voorkeursdagen*

X-tra huiswerkbegelding
(± 1,5 tot 2 uur per dag)

____  maal per week (gebruik de ⇥-toets (tab) voor het volgende veld)X-tra huiswerkbegelding
(± 1,5 tot 2 uur per dag) Ma Di Woe Do Vr *

Bijles Vak:

Voorwaarden in het kort: (De volledige voorwaarden staan op onze site: www.x-tra.info)
- Aanmelden gaat als volgt:

1.Vul dit formulier digitaal in en verstuur dit via e-mail naar graag@x-tra.info
2.U krijgt z.s.m. via e-mail een bevestiging van aanmelding, inclusief  een bijbehorende nota.
3.Print vervolgens dit ingevulde formulier, onderteken het en stuur het op naar:
X-tra Huiswerkbegeleiding, Slunterweg 2a, 6712 BV Ede o.v.v. “online begeleiding”

- U tekent voor (een deel van) een volle periode.
- Pas na volledige betaling van het verschuldigde bedrag is er sprake het leveren van een dienst.
- Een keer een dag overslaan, omdat een leerling is verhinderd kan. In overleg kan een andere dag ingehaald worden.
- Niet online verschijnen zonder afmelding geeft geen recht op restitutie.
- tot 2 weken vóór het einde van een periode

Opzeggen doet u door een e-mail te sturen naar graag@x-tra.info.

HUISWERKBEGELEIDING & BIJLES
… net een beetje Extra

De aanmelding wordt z.s.m. verwerkt en bevestigd.

Voor akkoord - ouder / voogd) Datum

Welkom bij X-tra Online begeleiding
Op alle leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn in te vinden op onze site www.X-tra.info.

Aanmeldingsformulier - X-tra Online Begeleiding versie 2.2 o - 29-03-20

Aanmeld-formulier X-tra Online begeleiding

Administratie Registratie

Ouder(s)

Leerling

Gegevens ouders | verzorger(s)Gegevens ouders | verzorger(s)Gegevens ouders | verzorger(s)Gegevens ouders | verzorger(s)Gegevens ouders | verzorger(s)

gezinssamenstelling: ouders/verzorgers:      wonen samen |      gescheiden |      anders:     wonen samen |      gescheiden |      anders:     wonen samen |      gescheiden |      anders:     wonen samen |      gescheiden |      anders:

voorletter of -naam | familienaam fam. mw. dhr.

e-mail

adresgegevens

telefoon

banknummer  |  tenaamstelling bank

Gegevens leerling:Gegevens leerling:Gegevens leerling:Gegevens leerling:Gegevens leerling:

voor- | achternaam | geslacht | |     v m| |     v m| |     v m| |     v m

mobiel | geb.datum 

School | klas | mentor

aanvullende relevante informatie

* Voorkeur dagen: onder voorbehoud van beschikbaarheid    | ** digitaal invullen kan alleen op een computer 

voornaam familienaam

e-mail alg.

straat + nr  + plaats

vast mob. vader mob. moeder

https://www.x-tra.info/images/x-tra/algemene-voorwaarden/5_alg_voorwaarden_X-tra_versie_210.pdf
https://www.x-tra.info/images/x-tra/algemene-voorwaarden/5_alg_voorwaarden_X-tra_versie_210.pdf
mailto:succeslessen@x-tra.info?subject=Aanmelding%20voor%20Succeslessen
mailto:graag@x-tra.info?subject=Aanmelding%20voor%20online%20begeleiding
mailto:succeslessen@x-tra.info?subject=Opzeggen%20Succeslessen
mailto:graag@x-tra.info?subject=Opzeggen
http://www.x-tra.info/succeslessen
http://www.x-tra.info/succeslessen
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