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Aanmeldformulier voor ZINGEN IN SPANJE – juli 2022 
 

LET OP: dit formulier – bestaande uit 3 pagina’s – per deelnemer invullen!  

Dit formulier is een aanvraag om deel te nemen aan de zangweek, maar het verzenden ervan verzekert de 

aanmelder niet van deelname (zie de folder onder Voor wie en Inschrijving en betaling).  

 

Ja, ik meld me aan voor Zingen in Spanje – juli 2022! 

Naam   _________________________________________________________ 

Geboortedatum _______________________   m / v  

Stemsoort  _________________________________________________________ 

Straat   _________________________________________________________ 

Postcode   ___________ Plaats ________________________________________ 

Telefoon privé  _________________________________________________________ 

Telefoon mobiel _________________________________________________________ 

E-mailadres   _________________________________________________________ 

Speciale (dieet)wensen _________________________________________________________ 

   _________________________________________________________ 

 

Ondergetekende wenst de volgende kamer te reserveren, graag….:  
- aankruisen wat van toepassing is; 

- indien van toepassing, kamernummer omcirkelen; 

- arrangementsprijzen zijn inclusief 21% BTW. 

 

Kamers in het kasteel: 

 

De nummers van de kamers in het kasteel verwijzen naar de website:  

http://castellsantmori.com/wordpress/index.php/en/rooms-and-common-areas/ 

 

□ 2-persoonskamer met en suite badkamer, kamers 3 en 12  

 ○ en wenst deze kamer te delen met _____________________________ (naam van bekende); 

 Arrangementsprijs: € 1.355 p.p. (bij bezetting door 2 personen) 

 Let op: deze kamer is niet te boeken voor éénpersoonsgebruik.  

 

□ 2-persoonskamer met en suite badkamer, kamers 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 en 13  

 ○ en wenst deze kamer te delen met _____________________________ (naam van bekende); 

 ○ en wenst deze kamer te delen met een onbekende medezanger(es): dame/heer (omcirkel keuze) 

 ○ en wenst deze kamer niet te delen. In dat geval geldt een toeslag van € 100,-. 
 Arrangementsprijs: € 1.295 p.p. (bij bezetting door 2 personen) 

 

□ 2-persoonskamer met naastgelegen badkamer, bereikbaar via gang, kamer 8 

 ○ en wenst deze kamer te delen met _____________________________ (naam van bekende); 

 ○ en wenst deze kamer te delen met een onbekende medezanger(es): dame/heer (omcirkel keuze) 

 ○ en wenst deze kamer niet te delen. In dat geval geldt een toeslag van € 100,-. 
 Arrangementsprijs: € 1.245 p.p. (bij bezetting door 2 personen) 

 

Zie verder 

http://castellsantmori.com/wordpress/index.php/en/rooms-and-common-areas/
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□ 4-persoonskamer (luxe stapelbedden)  met naastgelegen badkamer, bereikbaar via gang, 

 kamer 9 

 ○ en wenst deze kamer te delen met _____________________________ (naam van bekende); 

 ○ en wenst deze kamer te delen met een onbekende medezanger(es): dame/heer (omcirkel keuze) 

 Arrangementsprijs: € 895 p.p. (bij bezetting door 2-4 personen) 

 

Kamers in Las Cocheras (cottage, gelegen op het terrein), geen foto’s op website 

 

□ 2-persoonssuite met en suite badkamer  

 ○ en wenst deze kamer te delen met _____________________________ (naam van bekende); 

 ○ en wenst deze kamer te delen met een onbekende medezanger(es): dame/heer (omcirkel keuze) 

 Arrangementsprijs: € 1.355 p.p. (bij bezetting door 2 personen) 

 Let op: deze kamer is niet te boeken voor éénpersoonsgebruik. 

 

□ 2-persoonskamer; badkamer/toilet op de gang, delen met max. 4 andere gasten 

 ○ en wenst deze kamer te delen met _____________________________ (naam van bekende); 

 ○ en wenst deze kamer te delen met een onbekende medezanger(es): dame/heer (omcirkel keuze) 

 ○ en wenst deze kamer niet te delen. In dat geval geldt een toeslag van € 100,-. 

 Arrangementsprijs: € 955 p.p. (bij bezetting door 2 personen) 

 

 

N.B. Koorschool Delft bepaalt de uiteindelijke kamerindeling en houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met 

je wensen. Indien er alleen plaats is in een duurdere kamer, dan overleggen wij uiteraard eerst, voordat je 

aanmelding definitief is.  

 

Vervoer 

Ondergetekende… (aankruisen wat van toepassing is, meerdere opties mogelijk) 

□ regelt zelf zijn/haar vervoer 

□ reist eigen auto en wil evt. een passagier meenemen 

□ wil graag overleggen over gezamenlijk reizen en geeft daarbij de voorkeur aan: 

 ○ auto 

 ○ vliegtuig  

 ○ trein 

 ○ geen voorkeur 

□ weet nog niet, maar wil wel op de hoogte gehouden worden 

 

 

Algemene voorwaarden Zingen in Spanje 2022 

Op de zangweek Zingen in Spanje 2022 zijn onderstaande voorwaarden van toepassing: 

Zie verder  
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Aantal deelnemers/onvoldoende deelname 

De zangweek zal doorgang vinden bij aanmelding van minimaal 22 deelnemers. Bij onvoldoende deelname 

zal de zangweek geen doorgang vinden. In dat geval wordt geen aanbetaling verlangd en wordt een 

eventueel overgemaakte aanbetaling voor 100% terugbetaald.  

 

Betaling van de arrangementsprijs en vervoer 

Nadat je je hebt aangemeld en een deelnamebevestiging van Koorschool Delft hebt ontvangen, wordt een 

factuur gestuurd, met het verzoek om een aanbetaling aan de Koorschool. De hoogte van de aanbetaling is 

afhankelijk van de kamer. Op 15 mei 2022 dient het resterende bedrag van de factuur te zijn betaald aan 

Koorschool Delft. Als Koorschool Delft het vervoer regelt, wordt daarvoor een aparte factuur gestuurd.  

 

Annuleren 

Bij annulering na 1 juni 2022 wordt 50% van de arrangementsprijs in rekening gebracht, bij annulering na 

15 juni 2022 75% en bij annulering na 1 juli 2022 100% van de arrangementsprijs. Als je bij annulering na 1 

juli 2022 zelf voor een vervangende persoon zorgt, wordt slechts € 20,- annuleringskosten berekend. 

 

 

Dit formulier is geldig na dagtekening en ondertekening van alle drie de pagina’s van het 
aanmeldformulier.  

 

 

 


