Inschrijfformulier
5-daagse Intensive door Michael Roads, van 24 t/m 28 april 2019
Naam/ Namen: ____________________________________________________________
Plaats:

____________________________________________________________

Tel.:

____________________________________________________________

E-mailadres:

____________________________________________________________

Ik geef mij / wij geven ons hierbij op voor de 5-daagse Intensive (24 t/m 28 april) van
Michael Roads:


Voorkeur kamertype:
1-persoonskamer (1 malig €15,- extra in combinatie met arrangement A, B of C,- p.p)*
2-persoonskamer (in combinatie met arrangement A, B of C,- p.p.)*



Indien van toepassing: ik wil mijn kamer delen met:
_______________________________________________________________________

ARRANGEMENT

INHOUD

INVESTERING

A

Di 23 t/m zo 28 april *
Vóórovernachting 23 april met diner

€ 1025,-

B

Di 23 t/m 28 april *
Vóórovernachting 23 april zónder diner

€ 995,-

C

Wo 24 april t/m zo 28 april*

€ 945,-

D

Wo 24 april t/m zo 28 april zónder logies
en ontbijt

€ 820,-

(*= prijzen zijn inclusief verblijfskosten p.p.p. kamer, lunch, diner, gehele dag koffie, thee en bronwater,
toeristenbelasting en 5-daagse Intensive.)



Ik wil op zo 28 april mijn kamer tot 17 uur aanhouden (day use) en niet voor 9:00 uur eruit
gaan:
ja (€41 per kamer)
nee



Overige bijzonderheden:( geef aan of je vegetarisch wilt eten)
________________________________________________________________________



Ik heb de betreffende betalingen overgemaakt naar de vermelde rekening. Ik ben op de hoogte
van de annuleringsvoorwaarden en sluit eventueel zelf een annuleringsverzekering af.

Vul in de totale investering:
€15 1 persoonkamer +

A,B,C, D +

€41 Day use =

Gegevens betaling:
Triodos Bank rek nr: NL57 TRIO 0390 1725 88 te Renkum, t.n.v. Stichting The Roadsway Nederland met
bijschrift: Intensive 2018. Overige bankgegevens: BIC: TRIONL2U
Datum:________ 2018

Plaats: _____________ Handtekening:_________________________

Formulier graag uitgeprint, ingevuld en ondertekend opsturen naar: (mag ook scannen en via de mail sturen)
Stichting The Roadsway Nederland, Antoon Markusstraat 51, 6871 JB Renkum

Inschrijfformulier
5-daagse Intensive door Michael Roads, van 24 t/m 28 april 2019
Zie volgende pagina voor aanvullende informatie
Toelichting bij de inschrijving voor de
Intensive door Michael Roads
in Guldenberg Hotel, te Helvoirt
















Guldenberg Hotel contact gegevens: Guldenberg 12, 5268 KR Helvoirt
Prijzen van arrangement A,B,C zijn inclusief alle maaltijden, onbeperkt (granen)koffie,
(kruiden)thee, bronwater en overnachting in vermeld kamertype. Arrangement D is zonder
logies en ontbijt en verder inclusief alle andere faciliteiten en maaltijden etc.
Eventuele extra drankjes reken je ter plekke af.
Alle maaltijden zijn voorzien van een uitgebreide keuze in de vorm van een lopend buffet. In de
lunch en diner wordt een vegetarisch, vis en vlees maaltijd aangeboden met o.a. verse soep,
een warme snack, salade en fruit. Kortom er is voor iedereen een uitgebreide keus.
Volgens het reglement van Hotel Guldenberg is het niet toegestaan je eten mee te nemen en te
nuttigen.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en is definitief na ontvangst van je
betaling.
Er wordt een vroegboekkorting (€50) gegeven voor alle inschrijvingen vanaf 1 oktober 2018
tot 31 januari 2019. Er is ook een betalingsregeling mogelijk, echter alleen in afstemming met
de organisatie.
Met kamerwensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden, maar er geldt uiteraard, dat hoe
sneller je inschrijft, hoe groter de kans dat het kamertype van je keuze nog beschikbaar is.
Geef een e-mail adres op: zo kunnen we snel communiceren en voor iedereen de kosten zo
laag mogelijk houden.
We adviseren je om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Bij Guldenberg Hotel gelden de uniforme betalingsvoorwaarden van de horeca. Stichting The
Roadsway kan na 15 februari 2019 geen restitutie meer verlenen op het cursusgeld. Na 15
februari 2019 krijgt u uw inschrijfgeld terug minus €50 als we deze alsnog kunnen opvullen. Bij
een tijdig geannuleerde plaats (voor 14 februari 2019) wordt het volledige inschrijfgeld
terugbetaald.
Tijdens de Intensive is het niet toegestaan geluids- of video-opnamen te maken.

Ongeveer 2 weken van tevoren krijgt iedereen nog de laatste informatie toegestuurd (per e-mail).
Daarbij is een routebeschrijving naar de accommodatie bijgesloten. Deze mail geldt ook als bevestiging
van inschrijving.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Stichting The Roadsway Nederland
Contactpersoon Irene Pielich
Postadres: Antoon Markusstraat 51, 6871 JB Renkum,
E: info@michaelroads.nl.
S: www.michaelroads.nl
Reknr: NL57 TRIO 0390 1725 88 Triodosbank te Renkum
BIC: TRIONL2U
Kvknr: 09.19.45.50

