ZANG Weekend Bronhoeve 19 – 21 aug. 2022
Algemene voorwaarden
Organisatie
“De organisatie” van het ZANG Weekend Bronhoeve ligt bij Martijn Nanninga,
Culemborg. Het weekend vindt plaats van 19 juli 17.00 tot 21 juli 17.00, op de locatie
Bronhoeve, Ossenwaard 14, 3945 PG Cothen
Aanmelding
Aanmelding kan uitsluitend via het inschrijfformulier op www.zingkring.nl
Je inschrijving is definitief op het moment dat een ingevuld inschrijfformulier en de
kosten zoals vermeld in het inschrijfformulier door mij zijn ontvangen.
Overnachten
Bij inschrijving kun je aangeven wat voor slaapplaats je wenst. Op basis van de
beschikbaarheid op dat moment laat ik je weten wat er mogelijk is en reserveer ik een
plekje voor je. In de boerderij zijn er 2, 4 of 6 persoons slaapkamers met gedeeld
sanitair.
Reis
Heen en terugreis worden niet door mij verzorgd. Zonodig ben ik graag behulpzaam in
het zoeken van mogelijkheden voor meerijden.
Wijzigingen
Het kan nodig zijn om aanpassingen aan te brengen in het programma. Ik zal daarbij
steeds zorg dragen voor de kwaliteit van het aanbod. Eventuele wijzigingen in het
programma laat ik je zo gauw mogelijk weten.
Ik behoud mij het recht voor om het zang weekend niet door te laten gaan. In dat geval
zullen de deelnemers hiervan direct in kennis gesteld worden. Je krijgt dan het volledige,
reeds betaalde, bedrag terug.
Foto en film en geluidsopnames
Foto’s, filmpjes en geluidsopnames kunnen voor publicatie (internet, flyers etc.)
gebruikt worden. In overleg houd ik graag rekening met persoonlijke wensen, laat me
dit dan weten tijdens of direct na het weekend. Uiteraard ben ik zorgvuldig in de keuze
van het materiaal, met respect voor ieder.

Aansprakelijkheid
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ziekte aan
personen of goederen tijdens, voor of na afloop van dit weekend, ongeacht waardoor
deze schade is ontstaan. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk om de passende
verzekeringen af te sluiten.
Betalen en annuleren
Het cursusgeld wordt overgemaakt aan M. Nanninga, rekeningnummer:
NL92 ABNA 0410 6650 88. Het cursusgeld is pp:
€ 295 bij kamperen in eigen tent.
€ 320 bij eigen camper.
€ 345 bij meerpersoonskamer of slaapzaal (excl lakens & handdoeken).
Inclusief 2 overnachtingen, maaltijden, thee en koffie.
Annuleringen kunnen uitsluitend per email worden doorgegeven. Een annulering is
geldig zodra ik deze per e-mail bevestigd heb.
De annuleringsregeling is als volgt:
Bij annulering vóór 1 juli 2022 wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
Bij annulering vóór 1 augustus 2022 wordt 25% van het cursusgeld gerestitueerd.
Bij annuleringen vanaf 1 augustus 2022 vindt geen restitutie plaats.
Akkoord
Door de het cursusgeld over te maken, ga je akkoord met de bovenvermelde
voorwaarden.

