Bleu et Vert Creatieve vakanties en kunstzinnige cursussen 2019
Bleu et Vert
www.bleuetvert.com
Gerrit van Meurs
Kerkstraat 76
6659 AD Wamel
Telefoon 0487- 50 24 44			
Cursussen in Nederland
Cursusweek op de Vlieter Waddenzee:

Postadres BLEU ET VERT 13 juli - 8 augustus 2019:
Le Phaux
42440 Noirétable Frankrijk
(telefoon blijft ongewijzigd 0487- 50 24 44)
Mobiele telefoon 0031- (0)6 53 65 85 06
Tekenen- schilderen/ zeilen:

27 april -   3 mei

Atelierweken in de Blauwe Bok, Zorgvlied, Drenthe: Tekenen- schilderen:

  4 mei - 10 mei
11 mei - 17 mei

Driedaagse in Wamel, Land van Maas en Waal:

  4 okt

Zingen:

-   6 okt : Wies Kuyers

Retourdagencyclus vrijdagen of zaterdagen: sept 2019 - mei 2020 (zie website na 1 juni 2019 voor preciese data)

Creatieve vakantieweken in Le Phaux, Auvergne, Frankrijk

Tekenen/ schilderen

Beeldhouwen			

20 juli - 27 juli
27 juli -   3 aug
  3 aug - 10 aug
  

20 juli - 27 juli : Henk de Jong
27 juli -   3 aug : Henk de Jong
  3 aug - 10 aug : Henk de Jong

Tekenen/ schilderen:
Tekenen/ schilderen:

18 aug - 24 aug   
25 aug - 31 aug

Verwenweek
13 juli - 20 juli

Atelierweek
13 juli- 20 juli              Gerrit van Meurs

Creatieve vakantieweken in Any Martin Rieux, Ardennen, Frankrijk

Zingen: 18 aug - 24 aug : Frohmut Knie
Theater: 25 aug - 31 aug : Sanne Arbouw

Prijzen

Om de cursus voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar te maken, geven we kortingen aan lagere inkomens.
Als je samenleeft van één of twee inkomens, geldt tweederde deel van het gezamenlijke maandinkomen.
Netto maandinkomen: Cursusbedrag pp per: driedaagse;
week;
retourdagencyclus
Tot
€   950,=  
€ 125,= (  95,=)
€ 215,= (155,=)
€ 300,= (220,=)
€    950,= - € 1300,=
€ 145,= (115,=)
€ 250,= (190,=)
€ 345,= (265,=)
€  1300,= - € 1750,=
€ 165,= (135,=)
€ 285,= (225,=)
€ 390,= (310,=)
€  1750,= - € 2300,=
€ 185,= (155,=)
€ 320,= (260,=)
€ 435,= (355,=)
boven
€ 2300,=
€ 205,= (175,=)
€ 355,= (295,=)
€ 480,= (400,=)
Vroegboekkorting (bedrag tussen haakjes): Bij betaling van het volledige cursusgeld direct bij inschrijving en in één termijn tot
uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de cursus, mag je een vroegboekkorting in mindering brengen op het cursusgeld.
Deze bedraagt 30 euro per driedaagse, 60 euro per week en 80 euro per retourdagencyclus.
Bleu et Vert veiling: Aan de Wad’nweek, in Le Phaux en in Drenthe kun je evt. deelnemen tegen een zeer lage prijs door een bod
te doen via de Bleu et Vert veiling. Lees de voorwaarden op onze website: www.bleuetvert.com.
Gebruik van gereedschap en basismateriaal (zie folder) zijn bij het cursusbedrag inbegrepen.
Beeldhouwen: prijs van steen is niet inbegrepen en afhankelijk van gewicht en soort (ca. € 10,= - ca € 75,=).

Kosten voor verblijf

Zomer in Le Phaux: kosten voor overnachtingen, alle voeding en drank € 225,= per persoon per week, contant te betalen bij aankomst. Bij eigen verblijf: € 60,= Privékamer: € 115,= per kamer per week extra, contant te betalen bij aankomst.
Zomerweek Any Martin Rieux: kosten voor alle voeding en drank € 120,= per persoon per week. Overnachtingen: zie website.
Wamel: Overnachtingen: zie www. Kosten voor alle voeding+ drank m.u.v. ontbijt: Driedaagse € 75,=; Retourdagencycl.: € 135,=
Vlieterweek: Overnachtingen € 235,= te betalen per giro; Voeding en drank € 145,= contant te betalen.
Atelierweken Drenthe: Overnachtingen en alle voeding en drank: € 310,=

Inschrijving en betaling

Je inschrijving is definitief als we het inschrijfformulier hebben ontvangen en het cursusgeld is overgeschreven op bankrekening
NL57 ASNB 0781 2532 68 t.n.v. Bleu et Vert/ Gerrit van Meurs, Wamel, o.v.v. cursus en periode.
Voor aftrek van vroegboekkorting dien je het volledige cursusbedrag direct bij inschrijving te betalen.
Recht op de korting geldt tot uiterlijk twee maanden vóór aanvang van de cursus.
Je ontvangt vervolgens een bevestiging met het adres, een routebeschrijving en een tabel met treintijden.
Verblijfskosten Le Phaux betaal je contant bij aankomst. Voor Bel Any, Wamel, Drenthe of op de Vlieter kan het ook per bank.

Annulering

In verband met onze hoge reserveringskosten zien we ons genoodzaakt om strenge annuleringsregels te hanteren.
Vlieter: Bij annulering ben je in ieder geval € 235,= reserveringskosten verschuldigd. Tot 4 weken vóór aanvang ben je 50% van
het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van de cursus ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd, alsmede € 85,= voor algemene kosten aan keuken en kok.
Le Phaux, Any Martin Rieux, Wamel, Drenthe: Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus ben je 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van de cursus ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd en
tevens reserveringskosten: € 45,= (3dgs Wamel); € 75,= (week Any); € 165= (week Le Phaux) of 250,= (week Drenthe). Het teveel
betaalde bedrag krijg je in ieder geval teruggestort. We raden je dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

