“A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old
dimensions.”
Oliver Wendell Holmes, Jr.

INSCHRIJFFORMULIER EEN ANDERE REIS IN OOSTENRIJK
Middels dit formulier schrijf je je in voor de 7-daagse Andere Reis. Deze reis wordt
begeleid door Peter Kops en Per Wijnands, specialisten in ervaringsleren. De Andere
Reis vindt deels plaats op onze trainingslocatie Buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht
en deels op een prachtige locatie in Oostenrijk.
Investering:
De prijs van het totale programma bedraagt € 3.500 excl. btw.
Inbegrepen binnen de prijs:
Het volledige programma zoals beschreven
Overnachtingen in de appartementen van de BauernLodge in Oostenrijk
Uitgebreid ontbijt, lunch en diner
Snacks tussendoor
Eten en drinken tijdens de trainingsdagen in Maastricht
Kosten van de activiteiten ter plekke
Niet inbegrepen:
De heen en terugreis is op eigen gelegenheid en voor eigen rekening, evenals het
vervoer binnen Oostenrijk.
Eventuele kosten voor het gebruik van de liften in Oostenrijk
Inschrijven
Je schrijft je in voor alle dagen. Na inschrijving ontvang je een factuur met daarop
vermeld het verschuldigde bedrag. De inschrijving is definitief na ontvangst van het op
de factuur vermelde bedrag. Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de eerste
dag bijgeschreven te zijn op onze rekening.
Om de risico’s voor jou en voor ons zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen we een
gezondheidsverklaring van de huisarts.
Verder is het van belang dat je een reis- en annuleringsverzekering hebt.
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Op de Andere Reis zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden
op www.team-focus.nl

Vul onderstaand s.v.p. je gegevens volledig in:
Roepnaam en voorletters:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geslacht:

GSM:

E-mail:

Organisatie/instelling:

Factuurgegevens (Juiste naam, adresgegevens contactpersoon, e-mail afdeling en referentie of po nummer
van degene die de factuur betaald ):

Eventuele bijzonderheden:

Ik geef toestemming voor het opslaan van mijn persoonsgegevens door Team-Focus. B.V.
Team Focus B.V. gebruikt deze gegevens uitsluitend om aan mij informatie te sturen en om
mij op de hoogte te houden van workshops/cursussen en lezingen in de toekomst. Als ik deze
informatie niet meer wil ontvangen van Team-Focus B.V. kan ik daar via info@team-focus.nl
melding van maken en worden mijn gegevens gewist.
Handtekening:

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier graag inscannen en opsturen naar
buro@team-focus.nl Bedankt voor je inschrijving!
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