Toelichting op het inschrijfformulier schildervakantie Moulin du Repaire 2018

Inschrijving
Per cursus gaan we uit van minimaal 10 en maximaal 14 personen. U schrijft zich in door het
ingevulde inschrijfformulier te retourneren en een aanbetaling over te maken. Zodra wij uw inschrijving
hebben bevestigd, is deze definitief.
Betaling:
De aanbetaling € 150,00 per persoon. De aanbetaling kunt u overmaken op:
NL05 INGB 0002955811 t.n.v. E.P. Moes o.v.v. “schildervakantie 2018”
U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. De rekening voor het resterende cursusgeld wordt
voor 1 mei toegestuurd. We verwachten uw restantbetaling uiterlijk 15 mei 2018.
Maaltijden:
De schildervakantie is op basis van volpension. De keuken probeert met ieders dieetwensen rekening
te houden. U kunt uw wensen aangeven op het inschrijfformulier. Bij allergieën graag vooraf overleg
over de mogelijkheden.
Materialen:
We gaan er vanuit dat uzelf het benodigde materiaal (inclusief een veldezel) meeneemt. De exacte
materialenlijst wordt in de tweede helft van mei toegestuurd.
Bereikbaarheid:
Moulin du Repaire is zeer goed bereikbaar op ca. 870 km. van Utrecht en is op 18 km. Na alleen maar
snelweg. U krijgt van ons een duidelijke routebeschrijving. Indien u met het openbaar vervoer komt
halen we u graag van het station in Saint Leonard af.
Annulering:
Bij onvoldoende aanmeldingen per 1 mei zien we ons genoodzaakt de cursus te annuleren. Het
aanbetaalde bedrag wordt dan per omgaande aan u geretourneerd.
Bij annulering uwerzijds bent u tot 15 mei de aanbetaling verschuldigd. Bij annulering na 15 mei kan
geen restitutie plaatsvinden van het betaalde cursusgeld.
Overig:
 Deelname aan de cursusweek geschiedt op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor
enig letsel of schade, ondervonden gedurende de cursusweken.
 De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen in het programma,
veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar macht liggen.
 Als de organisatie, onverhoopt, genoodzaakt is om buiten haar liggende redenen de cursus te
annuleren, zullen alle reeds betaalde bedragen teruggestort worden.
 We adviseren u zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.
 Het meenemen van huisdieren is helaas niet toegestaan.
Meer informatie
In de tweede helft van mei ontvangt u een informatiepakketje met routebeschrijving, telefoonnummers
voor thuisblijvers, een overzicht van mee te nemen spullen, namenlijst van overige cursisten etc.
Tot die tijd beantwoord ik graag uw vragen, bij voorkeur per mail. Mocht een antwoord te lang op zich
laten wachten, controleert u dan eerst even uw spambox.
Met vriendelijke groet,
Eduard Moes
eduard@moes.cc
035-6982344 / 06-48730955

