
 

INFO-DOCUMENT

-------------------------------------------------------------------------------------------------

INHOUD: 
❶ Ultrakort woord van organisator Sabine Wisman 

❷ (Nood)zakelijke lettertjes over annuleren 

❸ Belangrijke info voor het verblijf in Parijs 

❹ Formulier in te vullen door deelnemer 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

❶ ULTRAKORT WOORD VAN ORGANISATOR SABINE WISMAN

Welkom bij de CityTekenTrip van 2019!  

Ik kijk er enorm naar uit met jou Parijs te ontdekken met jou en de artist/tekenaar 
in jou. En hoera dat je de tijd voor jezelf maakt om even lekker een paar dagen op 
stap te gaan. 

Heb je vragen? Mail sabine@sabinewisman.nl of bel 06 12312982.

�

SABINEWISMAN.COM



❷ (NOOD)ZAKELIJKE LETTERTJES OVER ANNULEREN 

• Annuleren meer dan 31 dagen voor vertrek? Dan retourneert de organisator het 
volledige bedrag. 
• Annuleren binnen 31 dagen voor vertrek resulteert in het verlies van het gehele 
cursusgeld. Er kunnen helaas geen uitzonderingen gemaakt worden, ook niet voor 
persoonlijke noodsituaties. Sluit alsjeblieft een reisverzekering af om dit op te 
vangen. 
• Er is geen terugbetaling als je de CityTekenTrip eerder moet verlaten, later 
arriveert of ervoor kiest niet mee te doen aan een bepaald programma-onderdeel. 
• De organisator behoudt het recht de CityTekenTrip 2019 te annuleren. In dat 
geval zal het gehele bedrag worden terugbetaald.

❸ BELANGRIJKE INFO VOOR HET VERBLIJF IN PARIJS 

•  Het programma van de CityTekenTrip begint op vrijdagmiddag 14.30 (inchecken 
hotel tussen 13.00 uur en 14.00 uur) en duurt tot zondagmiddag 15.00 uur. Plan je 
reis op basis daarvan. 

•  Bij de prijs inbegrepen:  2 overnachtingen in fijn hotel, dagelijkse startmeetings, 
CityTekenTrip boekje, metrokaartjes voor groepsexcursie, eigen schetsboekje. 

• Niet inbegrepen: vervoer van en naar Parijs, alle maaltijden. 

• Je deelt met een persoon een slaapkamer (twee eenpersoonsbedden) of je boekt 
een 1 persoons kamer.  Van alles is een beperkt aantal kamers beschikbaar (er 
kunnen in totaal maximaal 14 deelnemers mee). 
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❹ INFO-FORMULIER IN TE VULLEN DOOR DEELNEMER 
Ingeschreven? Dan graag het formulier dat je op de pagina’s hierna vindt invullen 
en aan mij te mailen op sabine@sabinewisman.nl. 
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GEGEVENS DEELNEMER CITYTEKENTRIP VOOR SABINE 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Naam      : 

Mobiel tel.  : 
Geb.datum     : 

In geval van nood contact opnemen met 

Naam   : 
Telefoon   : 

E-mail   :  

Lichamelijke  

beperkingen  : 

Nog iets dat de organisator moet weten?  

                 

ACHTERGROND INFO 

Vertel kort iets over jezelf: 

Waar word je blij van wat maken/tekenen betreft? 
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Wat aan jou maakt andere mensen wel eens blij denk je? 

Als de CityTekenTrip voor jou een doorslaand succes is, hoe ziet dat er 

dan uit? 

Welke creatieve vormen heb je wel eens beoefend en in welke mate?  

Tekenen/schilderen  heel vaak     vaak     af en toe    (bijna)nooit 

………………    heel vaak     vaak     af en toe    (bijna)nooit 

………………   heel vaak     vaak     af en toe    (bijna)nooit 
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