Martial ARTS-week 2015

Datum:

21 t/m 28 augustus 2015.

Locatie:

Burg Haamstede, Zeeland.

Aankomst:

Vrijdagavond 21 juli tussen 16.00-18.00 uur.

Vertrek:

Vrijdagmiddag 28 juli na het ontbijt 09.30 uur

Prijslijst

Bedrag
Administratiekosten

TOTAAL

Week

Weekend

525

275

25

25

550

300

Prijzen zijn op basis van een 2 persoonskamer inclusief trainingen, workshops, maaltijden,
beddengoed en 1 handdoekenset.
Er zullen verschillende massages aangeboden worden: dit is op afspraak en voor eigen rekening.

Betalingsvoorwaarden
Aanmelden:
- Aanmeldingen voor de hele week hebben voorrang op de aanmeldingen voor het
weekend. Er zijn 24 plaatsen beschikbaar.
- Aanmeldingsformulier invullen en opsturen naar maweek@eqmaastricht.nl
- Jouw registratie is pas compleet op het moment dat het bedrag ontvangen is op
rekeningnummer NL 90 INGB 0005 1725 74 o.v.v. naam en MA Week 2015.
- Binnen 14 dagen ontvang je van ons een bevestiging van je aanmelding.

Kierty Verbooy
God. van Heerstraat 13
6227 RH Maastricht

T 06 - 53 64 08 11
maweek@eqmaastricht.nl
IBAN: NL 90 INGB 0005 1725 74
BIC: INGBNL2A

Martial ARTS-week 2015

Annuleren:
- Omdat de organisatie van de MAweek 2015 kortdag is kunnen we jou geen
annuleringsvoorwaarden aanbieden. Wel is het mogelijk om een persoonlijke
annuleringsverzekering af te sluiten bij een willekeurige verzekeringsmaatschappij.
- Bij evt. annulering worden de administratiekosten niet terugbetaald (25 euro).
- Mits er bij annulering een vervanger is, dan krijg je het betaalde bedrag terug
(minus de administratiekosten). Het bedrag wordt gerestitueerd binnen 14 dagen
nadat de betaling van de vervanger ontvangen is.
Indien er een wachtlijst aanwezig is, dan kiezen wij de vervanger uit en anders mag
je zelf een vervanger voordragen.

Aansprakelijkheid:
- Wij stellen ons niet aansprakelijk voor calamiteiten gedurende deze Martial Arts Week.
Wij gaan ervan uit dat je zelf zorg draagt voor een goede reiskostenverzekering,
aansprakelijkheidsverzekering en ziektekostenverzekering.
- Als er bijzonderheden zijn op gezondheidsgebied, vermeld dit dan op het
aanmeldingsformulier. Indien mogelijk zullen wij hier rekening mee houden.

Wij verheugen ons op jullie komst en om samen te trainen!

Namens Henry Otgaar, Werner Kanhai, Ruben Lie,
Christopher Rieder en Jeannette Verbooy,
Kierty Verbooy
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