Inschrijfformulier 2018

Chateau Melay
Beeldhouwen in de Haute Marne

Aankruisen wat van toepassing is
Week

Docent

Cursuskosten per persoon

¨ 22 27 mei – 02 juni

Adriaan Seelen

¨ Cursus, maaltijden, kamer met badkamer

€ 635,00

¨ 23 03 juni - 09 juni

Adriaan Seelen

¨ Cursus, maaltijden, kamer met gedeelde badkamer

€ 610,00

¨ 26 24 juni - 30 juni

Paul van Laere

¨ Toeslag eenpersoonskamer

¨ 28 08 juli - 14 juli

Adriaan Seelen

¨ Toeslag bij weekendverblijf

¨ 30 22 juli - 28 juli

Adriaan Seelen

70,00

(een extra overnachting met ontbijt)

¨ 31

29 juli - 04 aug

Adriaan Seelen

¨ 35

26 aug - 01 sept

Gerard van Rooij

Naam

.........................................................................................................................................

Geboortedatum

Adres

.........................................................................................................................................

Postcode

Telefoon. ....................................................................................................................................... E-mail

€ 60,00

....................................................................................................................

....................................

Plaats ............................................

.................................................................................

¨ Ondergetekende wil vegetarisch eten
¨ Ondergetekende heeft géén bezwaar tegen uitwisseling van zijn/haar adres met andere cursisten
i.v.m. mogelijk gezamenlijk reizen.
Ondergetekende is bekend en gaat akkoord met de algemene voorwaarden (zie onder)
Plaats . . ..................................................................................................................................
Datum

Handtekening

.................................................................................................................................... .

Opmerkingen:

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het inschrijfformulier volledig ingevuld opsturen naar: Adriaan Seelen, Heistraat 3, 5121 JK Rijen (NL)
U ontvangt een boekingsbevestiging en heeft recht om deel te nemen aan de cursus na aanbetaling van € 120,00
U kunt het geld overmaken naar rekening NL12 INGB 0007 6834 65 t.n.v. Adriaan Seelen te Rijen.
Algemene voorwaarden
- Uw inschrijving is geldig nadat uw inschrijfformulier is ontvangen en € 120,00 is aanbetaald. De aan u toegestuurde rekening voor het resterende cursusgeld
dient 5 weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
- U kunt uw reservering opzeggen tot 5 weken vóór aanvang van de cursus waarbij uw inschrijfgeld onder aftrek van € 30,00 administratiekosten wordt
gerestitueerd.
Bij opzegging na dit termijn vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.In overleg kunt u uw inschrijving overdragen aan een ander.
- Indien deelname aan de door u gewenste activiteit niet kan doorgaan, omdat deze is volgeboekt of door overmacht bij de organisatoren heeft u recht
op volledige restitutie van het door u betaalde bedrag.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan, persoonlijke bezittingen.
- De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens verblijf en cursus activiteiten.

Wij raden u als deelnemer aan, voor zover u deze nog niet heeft, een annuleringsverzekering en reis- en
ziektekostenverzekering met dekking in het buitenland af te sluiten.

