
         Seven Days with Michael     /     Five Days with Michael 
        25 April – 1 Mei 2020                                     25 – 29 April 2020 

 
  - INSCHRIJFFORMULIER - 
	

 
Dit formulier graag uitgeprint volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar Team Roads Nederland p/a Landslag 

17, 6852 DX  HUISSEN. Scannen en e-mailen naar info@michaelroads.nl is ook mogelijk.  
Let op! Je opgave is definitief nadat wij het totaalbedrag van je hebben ontvangen. 

Vragen? Stel ze op info@michaelroads.nl of bel 06 2706 0889. 

Deelname aan: 7 dagen of 5 dagen (Omcirkel uw keuze) 
 
Voornaam: _________________________________ Achternaam: ___________________________________ 
  
Adres: _______________________________________________________________________________________ 
 
Telefoon: _____________________________________ E-mail: ________________________________________ 
 

ARRANGEMENT INHOUD INVESTERING P.P. 
A 7 dagen van zaterdag 25 april t/m vrijdag 01 mei*                   € 1.290,00 
B 5 dagen van zaterdag 25 t/m woensdag 29 april*                   €    970,00 

C 7 dagen van zaterdag 25 april t/m vrijdag 01 mei 
Exclusief logies en ontbijt (verder hetzelfde als bij A)                   € 1.130,00 

D 5 dagen van zaterdag 25 t/m woensdag 29 april 
Exclusief logies en ontbijt (verder hetzelfde als bij B)                   €    870,00 

  
(* prijzen zijn per persoon inclusief logies, ontbijt, lunch, diner, gehele dag koffie, thee en bronwater, toeristenbelasting 
en 7- of 5 dagen Michael.) 
 
Keuze Arrangement:  A  /  B  /  C  /  D  (Omcirkel uw keuze) 
 
Ik wil graag gebruik maken van de volgende mogelijkheden: (Kruis aan wat van toepassing is) 

� 1-persoonskamer  � 2-persoonskamer (gebruikt door twee personen) 
Indien van toepassing: ik wil mijn kamer delen met: ________________________________________________ 
� Een late check out à € 43,00 per kamer om de kamer op de dag van vertrek om uiterlijk 17:00 uur te kunnen 
verlaten in plaats van 09:00 uur. 
� Een voorovernachting voor 24 april 2020. De kosten hiervoor bedragen € 47,00 p.p. 

� Een diner à la carte. De kosten hiervan verreken ik zelf met de Guldenberg.  

� Een aanbetaling van € 200,00. Het resterend bedrag maak ik uiterlijk 31 maart 2020 over. 

� Een betaling van het volledige bedrag bij inschrijving. 
 
Voor de gehele periode is gekozen voor een vegetarisch diner.  
Overige bijzonderheden / dieetwensen: ___________________________________________________________ 
 
Investering: 
Tel op wat de kosten zijn van je keuzen en vul dit bedrag in bij ‘Totaal’ hieronder. 
Arrangement A, B, C of D = € __________  + voorovernachting  � € 47    + late check out  � € 43 
Totaal € __________ 
 
Gegevens betaling: 
Triodos Bank rek.nr.: NL90 TRIO 0254 8263 42 t.n.v. Carpay Advies onder vermelding van ‘Roads 2020+UW NAAM’. 
Overige bankgegevens: BIC: TRIONL2U 
 
Ik heb het totaalbedrag overgemaakt, danwel maak het resterende bedrag tijdig over naar bovenstaande rekening. 
Ik heb kennisgenomen van de annuleringsvoorwaarden en sluit eventueel zelf een annuleringsverzekering af. 
 
Datum: ___ / ___ / _____       Plaats: ____________________        Handtekening: ____________________     
 


