Inschrijfformulier kursus tekenen en schilderen ” Tussen moestuin en keuken...”, in
Zweden, 13-19 juli 2014

voornaam:
achternaam:
adres:
telefoonnummer:
e-mailadres:
man/vrouw
leeftijd:
rekeningnummer:

Belangrijk voor ons om te weten, bijv. voedselallergie, ziekte of handicap:

Bij deze meld ik me aan voor de schilderkursus “Tussen moestuin en keuken...”
van 13-19 juli 2014 te Zweden, georganiseerd door Gillberga-17
Ik ga akkoord met de bij dit inschrijfformulier gevoegde voorwaarden

naam :

Handtekening:

datum:

Voorwaarden en betaling kursus tekenen en schilderen 2014
inschrijving
Inschrijving kan je doen via het bijgevoegde inschrijfformulier.
Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst van ondertekende
inschrijfformulieren en betaling.
betaling
50% van de kursusprijs, te weten € 215,- moet vooraf betaald
worden, binnen één week na inschrijving. Je bent definitief
aangemeld wanneer wij het inschrijfformulier ondertekend per post
hebben ontvangen en je 50% van de kursusprijs hebt betaald.
Je krijgt dan van ons een schriftelijke bevestiging dat je bent
aangemeld. Uiterste inschrijfdatum: 15-6-2014
Het resterende bedrag, € 210,-, moet uiterlijk 18 juni 2014 op onze
rekenning staan, wanneer de kursus doorgaat
Betaling op de volgende rekening:
rekeningnummer: 816754
t.n.v. L.Coenegracht, Utrecht
Adres om inschrijfformulier/ annulering naar op te sturen:
L. Coenegracht
H.J. Schimmelplein 34
3532 TG Utrecht

annulering van de kursist(e)
Mocht je door omstandigheden moeten of willen annuleren dan
betaal je:
- 40% van de kursuskosten wanneer je vóór 15 juni 2014 annuleert.
- 100% van de kursuskosten wanneer je na 15 juni 2014 annuleert.
Annulering dient te gebeuren per ondertekende brief.

annulering onzerzijds en restitutie inschrijfgeld
De kursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Maximaal 10 deelnemers.
Wij houden ons het recht voor om te kursus af te gelasten wanneer
er zich te weinig mensen aanmelden, of bij onverwachte
calamiteiten. In dat geval betalen wij je natuurlijk de volledige
kursusprijs terug. Je krijgt uiterlijk 19 juni 2014 bericht of de kursus
doorgaat.

kosten kursus

De kosten van de kursus bedragen, inclusief kamperen bij ons, en
alle maaltijden en tweemaal per dag koffie/thee/fris/fruit: € 425,Niet inbegrepen in deze prijs zijn:
- extra activiteiten buiten de kursus, bijv. museumbezoek
- ter plekke aan te schaffen materiaal (groot papier en ev.
acrylverf).
- extra koffie/thee/fris/alcoholische consumpties.
Eén alcoholische/niet-alcoholische consumptie wordt bij de
maaltijd geserveerd. Verdere alcoholische versnaperingen moeten
i.v.m. de strenge Zweedse alcoholwetgeving door kursisten zelf
aangeschaft worden. Wij hebben geen vergunning om alcohol te
serveren.
- reiskosten en reis-en annuleringsverzekering
- huurprijs van een andere accomodatie buiten onze boerderij .
als je dat wil, kunnen wij die voor je regelen tegen kleine betaling
van bemiddelingskosten.
- ophalen bij of brengen naar station of bushalte.De kosten
daarvan zijn: € 8,50 per rit
- halen en brengen op ander logeeradres (kostprijs).
Gillberga-17 is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel
tijdens je verblijf.
Wij raden iedereen aan een reis- en annuleringsverzekering af te
sluiten. Er kunnen zich nl. altijd onverwachte omstandigheden
voordoen waardoor je de kursus moet afzeggen, er schade aan onze
eigendommen ontstaat, spullen kwijtraken.

