
SCHILDEREN IN HONGARIJE  inschrijfformulier  
 

NAAM: ………………………………………………………………………………………………………………  M/V………. 

(naam die op uw paspoort/ID-kaart vermeld staat) 

ADRES:……………………………………………………………………………………………............... 

P.C./WOONPLAATS:……………………………………………………………………………………….. 

TELEFOON:………………………………………MOBIEL:………………………………………………. 

EMAIL:………..………………………………………………………………………………………………. 

                                                                              



”Individueel” is nu uw prijs  € 595,00 (8 dagen)  

           excl. vliegreis* (S1-B = 11 dagen € 745,00)           

Graag mijn vliegreis boeken*  € 120,00 

 

       Kortingcode indien van toepassing 

          ………………………………. 
 
 
  

 
Geef duidelijk op voor welk arrangement u kiest: 
 
Week/arrangement nummer.……...  aantal dagen: ……………….. 
 
van   ………………. tot……….……..2018 
 

Ik ben op de hoogte en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden (zie website) 

Toeslag 1 persoonskamer  € 125,00 (afhankelijk van beschikbaarheid ) 

Toeslag 1 persoonskamer met eigen badkamer € 150,00 (afhankelijk van beschikbaarheid ) 

    Vervoer vanaf uw huis naar de luchthaven en retour.  
             Prijs afhankelijk van de afstand, er wordt eerst overlegd met de chauffeur. (Nederland en België excl.eilanden) 

 
 

Opmerkingen zoals speciale diëten, allergieën en/of naam-Club/groep waarmee u komt: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geboorte datum……………………………………….. 

Plaats……………………….               

Datum……………………....   Handtekening……………………………………….. 

 

 

Indien u voor de eerste keer boekt, s.v.p. kopie van paspoort of ID kaart meesturen    

Uw boeking is definitief als deze door ons is bevestigd. 
Indien u voor meerdere personen wilt boeken, dan graag dit formulier  
kopiëren en per persoon één invullen s.v.p. en aangeven wie  
de contactpersoon voor de groep is. 

 
*)als extra service organiseren wij voor u de ticket.  
voor deze ticket is een prijs begroot van € 100,00 en 
€ 20,00 voor administratieve kosten. 
eventuele meerkosten worden doorberekend met overleg  
van de nota maatschappij. 

 

S-1 

 

A: Zo 27 mei t/m Zo 3 juni 

B: Zo 27 mei t/m Wo 6 juni 

8  (of 11 dagen + € 150,-) 

schilderen, beeldhouwen 

met speksteen, mozaïek 

 

S-3 

 

Zo 1 t/m 8 juli 

8 dagen 

schilderen, beeldhouwen 

met speksteen, mozaïek 

 

S-2 

 

Zo 10  t/m 17 juni 

8 dagen 

schilderen, beeldhouwen 

met speksteen, mozaïek 

 

S-4 

 

Wo 22 t/m 29 aug. 

8 dagen 

schilderen, beeldhouwen 

met speksteen, mozaïek 

  
www.artventures.nl 

mail: annerie@artventures.nl 
www.artventures.nl  

www.anneriemol.com 

postadres: Kanaaldijk 30-1 
2741 PA Waddinxveen 
mobiel: 06 33308232 

J.M. Mol 
NL55 RABO 0116923156 

 

http://www.artventures.nl/
http://www.schildereninhongarije.nl/

