INSCHRIJFFORMULIER LEEFPLEZIER ACTIVITEITEN OVERSINGEL
Rondeel, Binnenhof, Drosthage, Achter ’t Vosje.
(Per 1 januari 2018)

………………………………………………Geb. datum:………………

Naam cliënt

: Dhr./Mevr.

Woning

: ……………………………………………………………….CGA-nummer:……………

Zaakwaarnemer

: Dhr./Mevr.…………………………………………………….…………………………..

Neem voor een persoonlijk advies contact op met de medewerker vrijetijdsbesteding. Ze helpt u graag.
Verenigingen

Prijs per maand

BINGOVERENIGING

€ 47,95

GYMVERENIGING

€ 26,20

AANGENAAM KLASSIEK VERENIGING

€ 40,55

Inloopactiviteiten

Prijs per keer

BLOEMSCHIKKEN

€ 8,60 incl. consumptie

DO RE MI

€ 8,20 incl. consumptie

BORRELUURTJE

€ 8,20 incl. consumptie

VARIA VARIA

€ 8,20 incl. consumptie

DIVA DICHTBIJ

€ 8,20 incl. consumptie

SPELLENMIDDAG

€ 8,20 incl. consumptie

MUZIEK IN HUIS

Geen proef mogelijk

* Prijs afhankelijk
€ 5,15 incl. consumptie**
€ 29,60

ZWEMMEN
WANDELEN

Definitief

€ 25,70 per uur

PERSOONLIJK MOMENT

DAGTRIPS (op inschrijving)

Hieronder kunt u aankruisen aan welke activiteiten
u wilt (laten) deelnemen
Definitief
Als proef=4 weken Advies

€8,20 incl. consumptie

SNOEZELEN (op inschrijving)

€ 16,95

FIETSEN (op inschrijving)

€ 32,85

* De prijs is afhankelijk van thema en organisatie.

** Entree wordt betaald door de stichting vrienden van Hogewey/Oversingel.

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden die rondom de activiteiten zijn opgesteld.
Het lidmaatschapsgeld wordt maandelijks achteraf via de cliëntengeldenadministratie verrekend.
Zaakwaarnemer, handtekening: ……………………………………………..
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum ingang:

…….………………………………………….
…….……………………………………………
……………………………… ……………….

Medewerker vrijetijdsbesteding: ……………………
Datum afhandeling: …………………………………..
Ingangsdatumproef:……………………………………

Dit formulier graag inleveren bij:
Receptie/postvak Hogeweyk
Of via mail
uitbureauhogewey@vivium.nl

Afmelding: Het afmelden van een lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden door de zaakwaarnemer via een opzegformulier of via email, onder vermelding van de naam van de activiteit en de gewenste ingangsdatum. De opzegging gaat steeds in op de 1 e dag van de
volgende maand.
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OPZEGFORMULIER LEEFPLEZIER ACTIVITEITEN OVERSINGEL
Rondeel, Binnenhof, Drosthage, Achter ’t Vosje.
De opzegging gaat steeds in op de 1e dag van de maand na datum ondertekening.
Naam cliënt

: Dhr./Mevr.

………………………………………………Geb. datum:………………

Woning

: ……………………………………………………………….CGA-nummer:……………

Zaakwaarnemer

: Dhr./Mevr.…………………………………………………….…………………………..

Wilt u aankruisen welke vereniging of inloopactiviteit stopgezet moet worden?
Verenigingen
BINGOVERENIGING
GYMVERENIGING
AANGENAAM KLASSIEK VERENIGING

Inloopactiviteiten
BLOEMSCHIKKEN
DO RE MI
BORRELUURTJE
VARIA VARIA
PERSOONLIJK MOMENT
DIVA DICHTBIJ
SPELLENMIDDAG
DAGTRIPS (op inschrijving)
MUZIEK IN HUIS
MARKTDAG (op inschrijving)
ZWEMMEN
WANDELEN
SNOEZELEN (op inschrijving)
FIETSEN (op inschrijving)
.

Zaakwaarnemer, handtekening: ……………………………………………..
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Datum ingang:

…….………………………………………….
…….……………………………………………
……………………………… ……………….

Medewerker vrijetijdsbesteding: ……………………….
Datum afhandeling: ……………………………………..

Uitbureau Hogewey

Dit formulier graag inleveren bij:
Receptie/postvak Hogeweyk
Of via mail
uitbureauhogewey@vivium.nl
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