liza.bodt@gmail.com

www.albugue.com

r e s e r ve r i n g vo o r d e z omercursus tekenen en schilderen
Ja, ik kom graag tekenen en schilderen in Albugue. In Albugue wil ik graag verblijven in een
Ik schrijf me in voor de cursus
van aankomst op 26 juni tot vertrek op 3 juli 2021

kamer in authentieke gîte (€ 835,- * )**

van aankomst op 4 juli tot vertrek op 11 juli 2021

met vriend of partner gedeelde kamer (€ 765,- p.p. * )**

van aankomst op 26 juni tot vertrek op 11 juli 2021,

kamer met eigen opgang aan het plein (€ 800,- *)***

want ik wil graag twee weken tekenen en schilderen

tent op een mooie plek in de vrije natuur (€ 765,- * )***

* prijzen inclusief cursus, ontbijt, lunch en avondeten ** met een gedeelde badkamer voor 2 kamers
*** met gebruik van badkamers in het camping sanitair, tent wordt opgezet
Wil je een niet schilderende partner meenemen? Neem contact op met Liza Bodt via liza.bodt@gmail.com

het verschuldigde bedrag maak ik over naar IBAN FR76 1120 6000 1572 9091 8535 935
BIC AGRIFRPP812 t.n.v. Lisa Bodt, Albugue, Brasc (Fr.) o.v.v. schildercursus 2021

Ik doe dat in een keer en betaal direct bij mijn reservering.

Ik doe binnen acht dagen een aanbetaling van 50% van
het totaalbedrag. Het resterende bedrag betaal ik uiterlijk
vier weken voor mijn aankomst.

Naam

..............................................................

Email

..............................................................

Adres

..............................................................

Datum

..............................................................

Telefoon ..............................................................

Handtekening
..............................................................

vo o r wa a r d e n b i j d e z omercursus tekenen en schilderen
1. Algemeen
Door het maken van de reservering verklaart de huurder akkoord
te gaan met de volgende voorwaarden.
2. Betaling en betalingsvoorwaarden
U dient binnen acht dagen na reservering een aanbetaling
van 50% van de totale prijs te doen. Het resterende bedrag is
verschuldigd vier weken voor de aankomstdatum.

In geval van overmacht (bijvoorbeeld brand, natuurrampen,etc.)
kan de schildercursus geannuleerd worden. Restitutie is dan niet
mogelijk, wel kan de cursus in overleg
verschoven worden.
Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten.
nb In geval de schildercursus als direct gevolg van de Covid-19
pandemie en samenhangende overheidsmaatregelen geen doorgang
kan hebben wordt het betaalde bedrag teruggestort.

3. Annulering
Annuleringen dienen per e-mail worden bevestigd. Direct na
ontvangst van de schriftelijke annulering word er een bevestiging
van de annulering terug gestuurd.
Bij annulering tot vier weken voor de aankomstdatum wordt
50% van de totale som in rekening gebracht. Bij annulering binnen
vier weken voor aankomstdatum wordt 100% van de totale som in
rekening gebracht.

4. Aansprakelijkheid
Tijdens zijn verblijf is de cursist volledig aansprakelijk voor de
woning, de inrichting en overige toebehoren. Eventuele schade
veroorzaakt door (nalatigheid van) de cursist tijdens zijn verblijf,
komt voor zijn rekening.
Bij ongevallen of persoonlijk letsel in en om het huis of
bij verlies van goederen kan de verhuurder geen enkele
aansprakelijkheid aanvaarden.

stuur het ingevulde formulier aan liza.bodt@gmail.com

liza.bodt@gmail.com | www.albugue.com

