StION – Stichting Islamitische Organisatie Nederland
Gironummer 610 86 77

Postbus 63588

2502 JN Den Haag

info@stion.nl

Inschrijfformulier

Madrasah Raayatun Nabiy ﷺ
Verzoek tot inschrijving voor het studiejaar september 2017 - augustus 2018

1. PERSOONSGEGEVENS
achternaam

studienummer
(niet invullen)

voorvoegsels (voluit)
en voorletters
geslacht

geboorteland
O man

O vrouw

nationaliteit

roepnaam

geboorteland moeder

geboortedatum

geboorteland vader

geboorteplaats

2. ADRES / CORRESPONDENTIE-ADRES
adres
postcode

woonplaats

land

telefoonnummer

e-mailadres prive

3. GEGEVENS VOOROPLEIDING
naam school

opleiding

diploma behaald (in welk jaar)

StION – Stichting Islamitische Organisatie Nederland
Gironummer 610 86 77

Postbus 63588

2502 JN Den Haag

info@stion.nl

Heeft u al eens eerder Islamitisch onderwijs gevolgd?

O Nee nog nooit.
O Ja, namelijk:
naam instantie / moskee

soort opleiding / naam cursus

diploma / certificaat behaald
(in welk jaar)

4. HOE HEEFT U ONS GEVONDEN?
O via de website van StION.
O via een (oud) student.
O via de posters van StION.
O via de flyers van StION.
O anders, namelijk …

5. GEGEVENS OUDER / VERZORGER (INDIEN MINDERJARIG)

voorletters

achternaam

voorvoegsels

telefoonnummer

adres
postcode

woonplaats

z.o.z.

StION – Stichting Islamitische Organisatie Nederland
Gironummer 610 86 77

Postbus 63588

2502 JN Den Haag
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6. INSCHRIJVINGSVERZOEK STUDIEJAAR september 2017 / AUGUSTUS 2018
Ondergetekende(n) verklaart nadrukkelijk het volgende:


verzoekt om inschrijving bij de Madrasah Raayatun Nabiy vrede en zegeningen zij met hem, zoals is
aangegeven in dit verzoek tot inschrijving voor het studiejaar 2017 / 2018.



verklaart de algemene opleidingsvoorwaarden gelezen te hebben en gaat akkoord met de
inhoud hiervan, voorts verklaart ondergetekende de huisregels gelezen te hebben en gaat
akkoord met de inhoud ervan (ook te vinden op www.stion.nl).



verklaart het instellingscollegegeld van € 396,00 voor 30 september 2017 te betalen danwel
gelijktijdig met inschrijving een regeling, met betrekking tot de betaling van het
instellingscollegegeld (zoals deze door StION wordt geboden), overeen te komen.

StION, Stichting Islamitische Organisatie Nederland, biedt u de mogelijkheid het
instellingscollegegeld van € 396,00 te betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 33,00.
O Ja, ik maak gebruik van de mogelijkheid het instellingscollegegeld van € 396,00 te betalen in 12
maandelijkse termijnen van € 33,00 en machtig StION onherroepelijk om maandelijks € 33,00 van
bank/giro rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ af te schrijven.
O Nee, ik betaal het instellingscollegegeld van € 396,00 in een keer en machtig StION onherroepelijk
om eenmalig € 396,00 van rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ af te schrijven.
Indien u niet zelf het instellingscollegegeld betaalt, maar bijvoorbeeld uw ouders of werkgever, dient u
deze natuurlijk- en of rechtspersoon te machtigen om het instellingscollegegeld te betalen, danwel de
hierboven genoemde regeling te treffen.
Ondergetekende machtigt een andere natuurlijk- en of rechtspersoon tot betaling: O Ja

O Nee

Indien ja, gegevens gemachtigde:
naam
adres
postcode

woonplaats

Aldus naar waarheid ingevuld:
datum

plaats

handtekening
student

handtekening
ouder / verzorger
(indien minderjarig)

gemachtige
(indien van toepassing)

Gaarne onderstaande niet invullen

Controle:

□ Kopie geldige legitimatiebewijs bijgevoegd.
□ Betalingsregeling overeengekomen.
□ Kopie bankpas gemachtigde
□ Datum van ontvangst inschrijfformulier ____ - ____ - 201 __ □ Ingevoerd: ____-____- 20___

