
a anmeldingsformulier  [digita al invullen⁄  printen en ondertekenen of printen en invullen]

zomercursus musiceren studeren en het brein voor muziekdocenten 2020
Maandag 17 augustus 17.30 uur tot en met donderdagmiddag 20 augustus 16.00 uur

naam

geboortedatum

adres

postcode en woonplaats

land

telefoon mobiel

e-mail

instrument

dieet wensen

eventuele bijzonderheden 

Meldt zich hierbij aan voor de ‘zomercursus musiceren, studeren en het brein’ 
van 17 tot en met 20 augustus 2020 in Witteveen.

Ik heb €                    overgemaakt op rekeningnummer NL98 ASNB 0781 1619 32 ten name van Wieke Karsten.
Vermeld als betalingskenmerk s.v.p. ‘Zomercursus msb-20’. Voor betalingen vanuit buitenland: bic asnbnl21.

datum

plaats

handtekening

De aanmelding is definitief zodra de betaling binnen is.

n Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt het cursusgeld teruggestort 
minus € 65,00 inschrijfkosten.

n Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus wordt de helft van het 
cursusgeld teruggestort. 

n Indien na annulering de zomercursus in 2021 alsnog wordt gevolgd wordt eenmalig 
€ 65,00 korting gegeven op het cursusgeld van dat jaar. 

Aanmeldingsformulier ingevuld 
en ondertekend opsturen naar 

info@wiekekarsten.nl 
of per post:
Wieke Karsten
Steegoversloot 195
3311 pn dordrecht

Boek snel, het aantal slaapplaatsen op de Orvelter Hof is beperkt!

prijzen

€ 360,00 inclusief 21 % btw – Cursus en maaltijden

€ 450,00 inclusief 21 % btw – Cursus en volpension gedeelde 2-persoonskamer

€ 545,00 inclusief 21 % btw – Cursus en volpension met toeslag 1-persoonskamer

€ 20,– Vroegboekkorting bij betaling vóór 1 april 2020 | Betaling s.v.p. per bank vóór 15 juli 2020

man   vrouw 
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