Zesdaagse zomercursus Tekenen, schilderen en meditatie
Zuid Limburg
Inschrijfformulier
Datum:
21 – 26 augustus 2022
Kosten:
€ 770,- per persoon op een tweepersoonskamer
Minimaal deelnemers: 22
Incl. 5 overnachtingen met volpension*, bedlinnen, handdoeken en de cursus.
Excl. vervoer, entree en parkeren kosten voor het park en het museum, teken- en schildermateriaal.
Voorwaarden: Als de eerste termijnaanbetaling is geïncasseerd via automatische incasso of is betaald per
factuur, bent u verzekerd van deelname. De eerste termijn van de automatische incasso zal rond 23 juli 2022 van
uw rekening worden afgeschreven. De tweede termijn zal rond 23 augustus worden geïncasseerd. Tot 14 juli
kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering na 14 juli is restitutie niet mogelijk, omdat wij ook onze verplichtingen
hebben. U kunt voor de reis en accommodatie eventueel een annuleringsverzekering afsluiten via uw eigen
verzekering. Bij onvoldoende deelnemers of overmacht kan de reis niet doorgaan en krijgt u de aanbetaling terug.
Nadat u het formulier heeft ondertekend, de eerste betaling is voldaan en dit door ons correct is verwerkt sturen
wij u een bericht van reservering.
Na de tweede termijnbetaling ontvangt u van ons het deelnamebewijs en een programmaboek met daarin het
dagelijkse cursusprogramma, het adres en telefoonnummer van de accommodatie en de routebeschrijving.
Er is een beperkt aantal kamers beschikbaar. Gelieve zich vóór 6 aug. 2022 op te geven. Na deze datum kunnen
we alleen nog kamers op extra aanvraag behandelen.

o

Ja, ik geef mij op voor de zomer schildercursus van 21 – 26 augustus 2022. De voorwaarden zijn mij

bekend en ik ga ermee akkoord.

Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Telefoon
E-mail:
Betaalwijze

Voornaam
Roepnaam
Woonplaats
Mobiel
Incasso / factuur

IBAN nummer

o
o
o


M / V

Betaling in 2 termijnen
Rekeninghouder

Ik ben bereid om met een nog onbekende mede-cursist samen in een 2-persoonskamer te nemen.
Ik neem een 2-persoonskamer samen met:
Ik wil een 1-persoonskamer en toeslag van € 55.00 per persoon per week.
Ik wil het volgende leren: Chinees schilderen / Aquarelleren of Acryl / Tekenen / Taichi / Meditatie /
Shiatsu therapie / Alles
(gelieve uw voorkeur omcirkelen, meerdere opties zijn mogelijk.)

Datum: ………………………………….........

Handtekening: ………………………………...........

Opsturen naar: KunstenHuis de Bilt/Zeist, Postbus 327, 3700 AH, Zeist
of inleveren bij receptie op Egelinglaan 2b, Zeist.
Attentie: Om fouten te voorkomen vult u het formulier in met blokletters s.v.p. Eén formulier per persoon
* Volpension minus 1 maaltijd, omdat we naar andere plaatsen gaan, niet in de buurt van het klooster.

