
  

  

 Leerlingenopleiding 
  

 Aanmeldingsformulier 

 

www.amormusae.nl    /    info@amormusae.nl 

Ondergetekende : ouder / verzorger / wettelijk vertegenwoordiger*, tevens betaler 

Naam + Voorletter(s) : __________________________________________________ 

Adres : __________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats : _____________          ________________________________ 

E-mailadres : __________________________________________________ 

Telefoonnummer (vast) : __________________________________________________ 

Telefoonnummer (mobiel) : __________________________________________________ 

IBAN (International Bank Account Number) : __________________________________________________ 

meldt bij “Amor Musae” als leerling en daarmee tevens als lid aan: 

Naam + Voorletters : __________________________________________________ 

Roepnaam : __________________________________________________ 

Geboortedatum (dag - maand - jaar) : __________________________________________________ 

Adres : __________________________________________________ 

Postcode en Woonplaats : _____________          ________________________________ 

E-mailadres : __________________________________________________ 

Telefoonnummer (vast) : __________________________________________________ 

Telefoonnummer (mobiel) : __________________________________________________ 

Instrument : ____________________________________  Eigen: Ja / Neen * 

Eerder gevolgd muziekonderwijs : __________________________________________________ 
 (in welke vorm en hoe lang? + niveau behaald diploma) 

Eerder en/of huidig lidmaatschap 

van een andere muziekvereniging : __________________________________________________ 
 (naam en plaats vereniging + begin- en einddatum lidmaatschap) 

 

Ondergetekende gaat akkoord met de regelingen in de “Amor Musae”-brochure ‘Leerlingenopleiding’. Ik 

heb daarnaast ook kennisgenomen van de inhoud van het “Amor Musae” privacy-beleid. Ik geef hierbij 

toestemming voor het conform dit beleid verwerken van zowel mijn persoonsgegevens als van de persoons-

gegevens van bovengenoemde minderjarige. Echter slechts voor zover deze gegevens zijn bestemd voor het 

verwezenlijken van de doeleinden waaraan ze in de AVG-verwerkingsregisters zijn gelinkt. 

Voor akkoord getekend: * Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Plaats : _____________________________ 

Datum : _____________________________ _________________________________ 
  (handtekening) 

Instemming met het privacy-beleid van “Amor Musae” is op grond van de AVG een wettelijke voorwaarde om uw 

persoonsgegevens te mogen verwerken. Dit zijn de gegevens die nodig zijn voor een goede onderlinge communicatie en, 

in het algemeen, het goed functioneren van onze vereniging. Het is daarmee onvermijdelijk ook een essentiële 

voorwaarde tot het verkrijgen van het “Amor Musae”-lidmaatschap. 

Dit formulier a.u.b. volledig ingevuld en ondertekend retourneren: per post naar postbus 4840 AB 

Prinsenbeek dan wel als scan per e-mail naar info@amormusae.nl, of overhandigen aan de secretaris 

of Coördinator Leerlingenopleiding van onze vereniging. 

http://www.amormusae.nl/
mailto:info@amormusae.nl

