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Aanmeldformulier voor ZINGEN IN BELGIË 2023 
 

LET OP: dit formulier – bestaande uit 2 pagina’s – per deelnemer invullen!  

 

Ja, ik meld me aan voor Zingen in België 2023! 

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 waar voorkeur naar uitgaat; 

- arrangementsprijzen zijn inclusief 21% BTW 

 

Kamers in Domein Ten Hof:  

 

□ Tweepersoonskamer met douche en toilet 

 ○ 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 bedraagt de arrangementsprijs € 985. 

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

 

Vervoer 

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

□ regelt zelf zijn/haar vervoer 

□ reist met eigen auto en wil evt. een passagier meenemen 

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

 ○ auto 

 ○ trein 

 ○ geen voorkeur 

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

 

Fietsverhuur, prijs per persoon, 9-17 uur, gereserveerde fietsen zijn bij slecht weer vóór 8:00 uur 
kosteloos te annuleren  
□ Wil graag een fiets huren, voor ________________________________ (dagen invullen) 

 ○  E-bike, € 25 p.p. 
 ○  Trekking-fiets (24 versnellingen), € 12,50 p.p.  
 ○ Mountainbike, € 25 p.p. 

○ Helm € 2 p.p. 
 

Zie verder voor Algemene Voorwaarden 
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Algemene voorwaarden Zingen in België 2023 

Op de zangweek Zingen in België 2023 zijn onderstaande voorwaarden van toepassing: 

Bevestiging deelname, betaling van de arrangementsprijs en vervoer 

Bij aanmelding krijg je zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen een bevestiging. Tevens wordt dan 

de factuur gestuurd, met het verzoek om aanbetaling. Op 15 mei 2023 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 15 april 2023 wordt 50% van de arrangementsprijs in rekening gebracht, bij annulering na 

15 mei 2023 75% en bij annulering na 15 juni 2023 100% van de arrangementsprijs. Als je bij annulering zelf 

voor een vervangende persoon zorgt, wordt € 20,- annuleringskosten berekend. 

 

Dit formulier is geldig na dagtekening en ondertekening van beide pagina’s van het aanmeldformulier.  

 

 

 


