INFO-DOCUMENT CREATIEF WEEKEND IN OOSTENDE - 30 JUNI TM 2 JULI 2017
INHOUD:
❶ Korte intro door organisator Neeltje van der Wouden
❷ (Nood)zakelijke lettertjes over betalen en annuleren
❸ Belangrijke info voor het verblijf in Oostende
❹ Formulier in te vullen door deelnemer

❶ KORTE INTRO DOOR ORGANISATOR NEELTJE VAN DER WOUDEN
Super dat je je hebt aangemeld voor dit fijne creatieve weekend in Oostende aan zee!
Ik kijk er enorm naar uit jou in Oostende te ontvangen, te laten kennismaken met deze fijne stad aan de Belgische
Kust en hoop dat dit weekend jou de rust voor jezelf en jouw creativiteit zal bieden. En super natuurlijk dat je jezelf
ook lekker deze tijd gunt om even een paar dagen op stap te gaan!
Heb je vragen? Mail neeltje@mapartandacting.nl of bel 06 81862564.
❷ (NOOD)ZAKELIJKE LETTERTJES OVER BETALEN EN ANNULEREN
Wijze van betaling
• De inschrijfkosten zijn €347,- incl. BTW. Hiervoor ontvang je een factuur, met het verzoek dit bedrag voorafgaand
aan het weekend te betalen.
Annuleren
• Annuleren tot 14 dagen voor vertrek? Dan retourneert de organisator het volledige bedrag.
• Annuleren binnen 14 dagen voor vertrek resulteert in het verlies van de gehele inschrijfkosten. Sluit daarom een
reisverzekering af om dit op te vangen.
• De organisator is niet aangesloten bij een reiswaarborgfonds, is geen geregistreerde reisorganisatie en werkt op
basis van goed vertrouwen en goede onderlinge afstemming.
• Ingeval van annulering in verband met overmacht of persoonlijke noodsituaties, neem dan contact op met de
organisator.
• Er is geen terugbetaling als je het weekend eerder moet verlaten, later arriveert of ervoor kiest niet mee te doen
aan een bepaald programma-onderdeel.
• De organisator behoudt het recht het creatieve weekend in Oostende te annuleren. In dat geval zal het gehele
bedrag worden terugbetaald.

❸ BELANGRIJKE INFO VOOR HET VERBLIJF IN OOSTENDE
• Het aantal deelnemers van dit weekend in Oostende bedraagt minimaal 1 en maximaal 4 en wordt
georganiseerd en begeleid door de organisator, Neeltje van der Wouden.
• In de mailing die je een paar weken voor vertrek ontvangt, staat o.a. het adres van de accommodatie in Oostende,
routebeschrijving en informatie over de voorzieningen in het appartement en wat je zelf aan kleding en anderszins
zou kunnen meenemen.
• Het appartement is goed bereikbaar zowel met de trein als met de auto. Er is voldoende (meestal gratis)
parkeergelegenheid.
www.mapartandacting.nl

• Het programma begint op vrijdagmiddag 17.00 uur en duurt tot zondagmiddag 16.00 uur. Plan je reis op basis
daarvan.
• Bij de prijs inbegrepen: 2 overnachtingen in comfortabel appartement, 2 maal uitgebreid ontbijt en op zaterdag
een gezamenlijk te bereiden diner, koffie/thee/sap in het appartement, welkomstborrel op vrijdag met eten,
dagelijkse gevarieerd programma met op zaterdag en zondag een creatieve workshop, een afwisseling van tijd
voor jezelf in de natuur en tijd met elkaar, alle materialen, goodiebag.
• Niet inbegrepen: vervoer van en naar Oostende, lunch op zaterdag en zondag, consumpties buiten het
appartement en eventuele entreegelden.
• Je deelt met een persoon van hetzelfde geslacht een slaapkamer (twee eenpersoonsbedden).

www.mapartandacting.nl

❹ INFO-FORMULIER IN TE VULLEN DOOR DEELNEMER
Ingeschreven? Dan graag dit formulier invullen, printen, scannen of foto van maken en aan mij terugmailen.

PRAKTISCHE GEGEVENS DEELNEMER CREATIEF WEEKEND OOSTENDE
Naam :
Mobiel tel. :
Geb.datum :
In geval van nood contact opnemen met Naam :
Telefoon :
E-mail :
Lichamelijke beperkingen :

Speciale dieetwensen/allergieen waarmee rekening te houden*:

Nog iets dat de organisator moet weten?:

ACHTERGROND-INFO
Vertel kort iets over jezelf:

Waar word je blij van wat creativiteit betreft?

Wat aan jou maakt andere mensen wel eens blij denk je?

Als dit weekend voor jou een succes is, hoe ziet dat er dan uit?

Welke creatieve vormen heb je wel eens beoefend en in welke mate?
Tekenen/schilderen:
vaak
heel vaak
af en toe
…………………..:
vaak
heel vaak
af en toe
…………………..:
vaak
heel vaak
af en toe
…………………..:
vaak
heel vaak
af en toe
…………………..:
vaak
heel vaak
af en toe

(bijna) nooit
(bijna) nooit
(bijna) nooit
(bijna) nooit
(bijna) nooit

* het eten en drinken in het appartement is bij de prijs inbegrepen. Met een speciaal dieet/allergieen kan in overleg met organisator tot
bepaalde hoogte rekening gehouden worden, echter, bijzondere producten, zoals oa glutenvrije-/ lactose vrije producten dienen zelf te
worden meegebracht of kunnen voor eigen rekening gekocht worden in Oostende.
www.mapartandacting.nl

