Atelier

Dell’Arte
Deelnameformulier vakantiecursus / weekend workshop

Naam: ………………………………………….. m/v Geboortedatum: ……………………………
Adres: …………………………………………..

Postcode: ……………………………………

Plaats:…………………………………………..

Telefoon: …………………………………….

E-mail: ………………………………………….

Dieetwens: …………………………………..

Wil graag de volgende cursus(sen) boeken:

s.v.p. aankruisen naar wens

0 Boetseren

0 1 Week

0 2 Weken

0 Weekend

0 Beeldhouwen

0 1 Week

0 2 Weken

0 Weekend

0 Tekenen, schilderen, aquarelleren

0 1 Week

0 2 Weken

0 Weekend

0 Combinatie van bovenstaande cursussen

0 1 Week

0 2 Weken

0 Weekend

0 Experience Weekend
Voorkeursdatum ………………………
2e keus datum

………………………

Ik maak wel / niet gebruik van de gratis afhaalservice van station Steenwijk.

Oosteinde 22, 8351HB Wapserveen 0521-321416 NL12INGB 0001002978 kvk04041461
info@atelierdellarte.nl

1.

Ik kies het volgende
arrangement:

Weekend
Workshop

Vakantiecursusweek

2 weken (weekend
gratis verblijf met
ontbijt)

Cursus met kamperen
ontbijt en lunch

€ 189,-

€ 460,-

€ 899,-

€ 229,-

€ 499,-

€ 989,-

€ 299,- *

€ 559,-

€ 1099,-

€ 330,- *

€ 599,-

€ 1189,-,-

€ 375,- *

€ 659,-

€ 1299,-

€ 399,- *

€ 45,-

€ 90,-

Extra overnachting 1 persoonskamer + ontbijt

€ 50,-

Extra overnachting luxe 1 persoonskamer + ontbijt

€ 70,-

Extra overnachting 2/3 persoonskamer + ontbijt

€ 40,-

Extra overnachting luxe 2/3 persoonskamer + ontbijt

€ 60,-

Toeristenbelasting p.p.p.n.

€ 1,25

Handdoekenpakket

€ 6,-

Trommelles 1 uur p.p. inclusief gebruik trommel

€ 12,50

______________

Totaal

€

Cursus met een 2 of 3
persoonskamer,
ontbijt en lunch

Cursus met 1
€ 239,persoonskamer
ontbijt en lunch
Cursus met luxe 2 of 3
persoonskamer ontbijt € 285,en lunch
Cursus met luxe 1
persoonskamer ontbijt € 299,en lunch
*Experience weekend is
volledig verzorgd
Fietsverhuur
€ 22,-

Experienceweekend*

-

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden vermeld op www.atelierdellarte.nl
Handtekening:

Datum:

……………………………… ……………………………
2.

Plaats:

………………………………………..

Beknopte Algemene Voorwaarden voor deelname & betaling uitgebreide variant is te lezen op onze
website www.atelierdellarte.nl bij contact

Voor cursussen:
Inschrijving voor één of meerdere activiteiten regel je door middel van het invullen en ondertekenen van
het deelnameformulier. Na ontvangst van het formulier volgt onze schriftelijke bevestiging (met in

achtneming van 7 dagen bedenktijd, ingaand op de dag van aanmelding op het formulier) waarmee je

inschrijving definitief is. Wij vragen je na ontvangst van onze bevestiging binnen 14 dagen het totaalbedrag
over te maken op NL12 INGB 0001002978 t.n.v.: Atelier dell’Arte, Oosteinde 22, 8351 HB Wapserveen,
o.v.v. je cliëntnummer. Wij adviseren je direct na boeking, zelf een annuleringsverzekering af te sluiten
maar dit is natuurlijk niet verplicht.

Atelier dell’Arte behoudt zich het recht voor om bij het uitvallen van een cursusleider voor een

gelijkwaardige plaatsvervanger te zorgen. Bij onvoldoende deelname aan een van de activiteiten behouden
wij het recht om deze te annuleren tot 1 week voor aanvang. Gelukkig is dit in de praktijk nog niet

voorgekomen. Uiteraard krijg je het gehele bedrag dan retour. Het verblijf bij- en deelname aan activiteiten
van Atelier dell’Arte is in elk opzicht geheel op eigen risico.

Voor accommodatieverhuur:
Voor gebruik van onze accommodatie is aanmelding via e-mail een reservering. Als contactpersoon voor
de hele groep ontvang je van ons een bevestiging en daarmee is de boeking definitief. Er dient een

aanbetaling van de helft van het totaalbedrag te worden gedaan, binnen 14 dagen na bevestiging. De

restantbetaling moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van je groepsverblijf door ons te zijn ontvangen. Het
bedrag kun je overmaken op NL12 INGB 0001002978 t.n.v.: Atelier dell’Arte, Oosteinde 22, 8351 HB

Wapserveen, o.v.v. je cliëntnummer. Wij adviseren je direct na boeking, een annuleringsverzekering af te
sluiten speciaal voor groepen maar dit is natuurlijk niet verplicht. Bij annulering blijven de afgesproken

huurkosten staan, de borg & toeristenbelasting krijgt je uiteraard retour. Ook hier bevelen wij het aan om
een annuleringsverzekering af te sluiten en is je verblijf bij Atelier dell’Arte geheel op eigen risico.

