
   

Bronsgieten in de Bourgogne,  inschrijfformulier 2016

☐* Werkweek  Bronsgieten in de Bourgogne, van 23 april t/m 30 april 2016:
 Aankomst: zaterdag 23 april vanaf 17.00 uur,
 Vertrek: zaterdag 30 april vóór 10.00 uur.

☐ Werkweek  Bronsgieten in de Bourgogne, van 30 april t/m 7 mei 2016:
 Aankomst: zaterdag 30 april vanaf 17.00 uur,
 Vertrek: zaterdag 7 mei vóór 10.00 uur.

Kosten per persoon *)
Op basis van eigen vervoer, incl. gebruik gereedschap en materialen, excl. brons. 
Bronsprijs € 40 ,= per kg.:

☐  2-persoonskamer  € 675,=

☐  3-persoonskamer  € 635,=

*) Aankruisen wat van toepassing is.

Naam:_______________________________________________________________M/V

Adres:_______________________________________________________________

Postcode en woonplaats:_______________________________________________

Tel.nr:_______________________________________________________________

Emailadres:___________________________________________________________
       
Handtekening:_______________________________________________________________    
   

Het inschrijfformulier volledig ingevuld opsturen aan:
Beeldhouwatelier Charles Vergouwen, Dorpenbaan 20, 5121 DG Rijen

Algemene voorwaarden:
Wij verzoeken u om tegelijkertijd met uw aanmelding een bedrag van € 300,= over te maken op bank-
rekening IBAN: NL 62 INGB 0002154244, t.n.v. Beeldhouwservicecentrum Charles Vergouwen te Rijen, 
o.v.v. Bronsgieten 2016, Frankrijk.
Vóór 1 april ontvangen wij graag het restantbedrag.
Na ontvangst van uw eerste betaling, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. U kunt uw reser-
vering opzeggen tot 1 april, waarbij uw betaling, onder aftrek van € 30,= administratiekosten, wordt 
gerestitueerd.
Bij opzegging na deze datum vindt geen restitutie van cursusgeld plaats, in overleg kunt u uw inschrij-
ving overdragen aan een ander.
Indien deelname aan de werkweek niet kan doorgaan, omdat deze is volgeboekt, of door overmacht bij 
de organisatie, heeft u recht op volledige restitutie van het door u betaalde bedrag.
De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel, opgelopen tijdens verblijf en cursusactiviteiten en voor 
vermissing van, of schade aan persoonlijke bezittingen.

Wij raden u als deelnemer aan, voor zover u deze nog niet heeft, een reis- en annuleringsverzekering, 
en een ziektekosten verzekering met dekking in het buitenland af te sluiten.

Inschrijfformulier
Werkweken Bronsgieten

www.charlesvergouwen.nl

www.beeldhouwatelier.com


