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

Ik kies het volgende
arrangement:

Weekend
Workshop

Vakantiecursusweek

2 weken (weekend
gratis verblijf met
ontbijt)

Experienceweekend*

Cursus met kamperen
ontbijt en lunch

€ 189,-

€ 460,-

€ 899,-

-

€ 229,-

€ 499,-

€ 989,-

€ 299,- *

€ 559,-

€ 1099,-

€ 330,- *

€ 599,-

€ 1189,-

€ 375,- *

€ 659,-

€ 1299,-

€ 399,- *

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.

€ 22,€ 45,Fietsverhuur
Extra overnachting 1 persoonskamer + ontbijt

€ 90,-

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.

€ 1,35

Handdoekenpakket

€ 6,-

Trommelles 1 uur p.p. inclusief gebruik trommel

€ 12,50

______________

Totaal

€

€ 50,-

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.
Handtekening:

Datum:

……………………………… ……………………………

Plaats:

………………………………………..

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

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 de 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
om het totaalbedrag binnen 14 dagen 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 binnen 10
dagen na boeking, een annuleringsverzekering af te sluiten naar keuze, maar dit is natuurlijk niet
verplicht. Bij annulering retourneren wij geen geld maar deze kun je dus terugvragen bij je
verzekering.

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
of workshops, behouden wij het recht om deze te annuleren tot 1 week voor aanvang en kun je
eventueel geleden schade niet op ons verhalen. Gelukkig is dit in de praktijk nog nooit

voorgekomen. Uiteraard krijg je bij annulering van onze kant, het gehele bedrag retour. Het verblijf
bij- en deelname aan activiteiten of workshops van Atelier dell’Arte is in elk opzicht geheel voor

eigen risico. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal, schade of de gevolgen van
extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

Privacy
Atelier dell’Arte gaat zeer zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Na het doorgeven van
gegevens via een inschrijfformulier of aanmelding via e-mail voor deelname aan een van onze
cursussen of evenementen, voor onze nieuwstips of voor verhuur van onze accommodaties, geef
je ons toestemming deze gegevens te verwerken in de zin van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
Wij delen geen gegevens
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de opdracht(en) die je aan ons
verstrekt, het eventueel verzenden van de periodieke nieuwstips, het contact opnemen om onze
diensten uit te kunnen voeren en het informeren over eventuele wijzigingen daarvan. Atelier dell’
Arte bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij verstrekken je gegevens niet aan
derden voor commerciële doeleinden.
Beveiliging
Wij gaan vertrouwelijk om met je verstrekte gegevens en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Je hebt
altijd het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en kunt een verzoek
daartoe sturen naar info@atelierdellarte.nl

Wijziging van deze bepalingen
Hoewel de kans uiterst gering is dat Atelier dell’ Arte wijzigingen aanbrengt in deze bepalingen, is
de wetgeving nog in beweging en behouden wij ons het recht voor om up-to-date te blijven en
deze te kunnen aanpassen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere
wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacystatement geregeld te raadplegen zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.
Disclaimer Bij het bezoek van onze website verwacht je betrouwbare en actuele informatie. We
besteden hier dan ook de grootst mogelijke zorg aan maar er kunnen altijd onvolledigheden op
staan. Houd daarom altijd rekening met het volgende:
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit de inhoud en het
gebruik van onze website. Wij garanderen geen foutloze werking of ononderbroken
toegankelijkheid van de website of van onze online diensten. Informatie, logo’s & foto’s op onze
website, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen,
openbaar gemaakt, verspreid of te worden bewerkt.

