Inschrijfformulier Lenteschool 2018

(Lees voor het invullen en versturen van het inschrijfformulier
de algemene informatie in de folder).

Persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
Adres en postcode
Telefoonnummer
E-mailadres
Dojo

☐ ja

Ik heb SSP (Speciaal Stage Programma)

☐
nee
Alle lessen
18 t/m 64 jaar
Prijs per persoon
Toegang tot

€160,Alle lessen

Accommodatie
Buffet en feest
Aantal personen
Totaalprijs
(prijs x persoon )

Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
…
€…

Dan heb je gratis toegang tot alle lessen op
de Lenteschool. Vul alleen nog in of je
gebruikt wilt maken van accommodatie (blok
3) en of je naar het buffet & feest (blok 4)
komt.
Kies dan één van de onderstaande
pakketten.

Alle lessen
16 t/m 18 jaar, studenten
en 65+
€120,Alle lessen op vrijdag,
zaterdag en zondag

Alle lessen
t/m 15 jaar
€80,Alle lessen op vrijdag,
zaterdag en zondag

Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
…
€…

Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
…
€…

2. Losse lessen
Losse les 18 t/m 65 jaar
Losse les 16 t/m 18 jaar,
studenten en 65+
Losse les t/m 15 jaar

Toegang
1 les
1 les

Aantal lessen/delen
…
…

Prijs
à €15,à €11,25

Totaal
€…
€…

1 les

…

à €7,50
Totaal

€…
€…

3. Accommodatie
Aantal nachten

Welke nachten

1 nacht
2 nachten
3 nachten
4 nachten

☐ vrij
☐ vrij
☐ vrij
☐ vrij

☐ zat
☐ zat
☐ zat
☐ zat

☐ zo
☐ zo
☐ zo
☐ zo

4. Buffet & feest inclusief live band
Vegetarisch
Volwassene
☐ ja ☐ nee
Kind t/m 12 jaar
☐ ja ☐ nee
Kind t/m 4 jaar
☐ ja ☐ nee

Aantal personen
☐ ma
☐ ma
☐ ma
☐ ma

…
…
…
…

Aantal personen
…
…
…

Prijs voor
periode
à €55,à €100,à €135,à €140,Totaal

Totaal

Prijs
à €25,à €17,50
gratis
Totaal

Totaal
€…
€…
€…
€…

€…
€…
€…
€…
€…
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5. Te betalen totaalbedrag (Som van 1. t/m 4. )

€…

Opsturen & betaling
Controleer of je het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld en stuur het voor 1 februari 2018 per email naar
lenteschool@aikido-cabn.nl of schrijf je online in via de CABN website www.aikido-cabn.nl .
Maak het totaalbedrag voor 1 februari 2018 over op ING-rekening NL64INGB0009228515 ten name van
‘Culturele Aikido Bond Nederland’ in Den Haag onder vermelding van: Lenteschool 2018, je eigen naam en de
naam van je dojo.

Annulering
Annulering en restitutie is alleen mogelijk bij ziekte of ongeval, overlijden in de familie, plotselinge verhuizing e.d.

Inlichtingen
Voor vragen en/of annulering kun je contact opnemen met Bas Dietvorst, email lenteschool@aikido-cabn.nl
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