
NIEUW INSCHRIJVINGSPROGRAMMA JAZZMIJN VANAF SEIZOEN 2019-2020 

Om conform te zijn met de nieuwe privacy wetgeving, starten wij dit seizoen met een nieuw 
inschrijvingsprogramma. 

 Om te kunnen inschrijven , vragen wij van u te registeren vooraleer u inschrijft en dit ook om de 
wachttijden bij inschrijven te beperken. 

Indien u problemen hebt bij registratie, kan u steeds hulp vragen op het secretariaat of contact 
nemen met de verantwoordelijke persoon die hiervoor zal aangeduid worden.                                                             

In een eerste fase verwachten wij dus enkel van te registeren met de persoonlijke gegevens van 
diegene die achteraf zal inschrijven voor de lessen.(  Wanneer ouder registreert voor zijn kind 
wanneer dit minderjarig is, zullen eerst de gegevens van de ouder vermeld worden en dan de 
gegevens van het kind  vermeld worden onder voeg een gezinslid toe )              

De registratie dient te gebeuren conform de privacy wetgeving . 

1 REGISTREREN  HOE GA JE TE WERK ! 

Meld je aan via www.jazzmijn.be en ga naar uurrooster / REGISTREREN       

 Of Meld je aan op www.Ledenbeheer.be/public/169422 ( best via GOOGLE CHROME bovenaan  

(Druk op de knop links in bovenste vak) op     AANMELDEN 

Maak een account aan bij Ledenbeheer.be. 

V 

Druk op        GgA VERDER 

Druk onder cursussen enkel op de cursus  REGISTRATIE links (geen andere cursussen 
aanduiden!) 

Ga naar de kader TARIEVEN en druk op de knop met          

 

 Ga naar SELECTEER DEELNEMER en druk op     

Druk op       

Vul verder de verplichte gevraagde CONTACTGEGEVENS in door naar beneden te scrollen en 
vergeet niet   “ ik ga akkoord voorwaarden van de club “  aan te vinken 

Druk op 

Uw registratie wordt bevestigd en u krijgt hier ook een bericht van per mail. 

Zie ook op www.jazzmijn.be voor het instructiefilmje 

2  INSCHRIJVING EN BETALING 

U biedt zich vanaf 9 september op het secretariaat ( tijdens openingsuren ) voor 
aanduiding  danscursussen en betaling. 

.Nb Na inschrijving en volledige betaling, kan men via de account de nodige attesten voor 
de mutualiteit zelf afprinten en de nodige info i.v.m. de lessen teruggevonden worden. 

NAAR DE KASSA 

    €   0 

VOLTOOI  REGISTRATIE 

Ga verder 

REGISTRATIE BEVESTIGEN   

Bevestigen 

REGISTRATIE IS GRATIS ! 

   Voltooien    


