
                     

                                      
Schilderweek in CorravillersHaute- Saône, zuidkant Vogezen

Zondag 15 mei - zaterdag 21 mei 2022
Corravillers is  een  klein  dorpje  van  circa  200  inwoners,  zo’n  vijf  uur  rijden  van Maastricht (430 km.) Net buiten ’t dorpje, bovenaan de col, ligt  chambres d’hôtes Le 
Bonnefroy waar we op een geweldige manier verzorgd worden door  gastvrouw en 
gastheer Anja en Martin van Kemenade.

Docente Annemiek Jongen zorgt voor een gevarieerd schilderprogramma. Iedere dag werkt u vanuit een andere opdracht/techniek op verschillende locaties. Dit biedt zowel voor beginners als gevorderden houvast,  maar nodigt  ook uit  tot  experimenteren en grenzen verleggen. Uiteraard kunt u ook zélf bepalen hoe/wat u wilt schilderen!
Weekindeling: 
Aankomst op zondagmiddag vanaf 15.00 uur! Welkom en kennismaking. Elke dag na ’t ontbijt, om 09.30 uur, beginnen we met werken. (Wanneer het erg warm is kunnen we samen afspreken dat we eerder beginnen.) We gaan door tot ongeveer 16.00 uur, met tussendoor een lunchpauze. U kunt natuurlijk nog wat langer doorwerken, of even luieren, zwemmen of wandelen! ’s Avonds, rond 19.00 uur, drinken we een aperitief en bespreken we het gemaakte werk van die dag. Aansluitend genieten we van een gezamenlijk diner. Zaterdagochtend ná het ontbijt, rond 10.00 uur, 
eindigt de schilderweek.



Het verblijf: Er zijn vier twee-persoonskamers en er is één vier-persoonskamer, elk met eigen badkamer. Er is een grote tuin rondom het huis en een zwembad! Linnenpakket en badlakens zijn aanwezig. Bij slecht weer zijn er enkele locaties waar we binnen kunnen werken of we werken in de eet/zitruimte van Le Bonnefroy.
Prijs: De kosten van deze schilderweek bedragen € 787,50 per persoon. 
Dit bedrag is inclusief: * verblijf in twee- of vier-persoonskamer en linnenpakket, * koffie, thee, alle maaltijden + wijn tijdens de maaltijden , * €285 lesgeld, * evt. lunchpakket op zaterdag. 
Dit bedrag is exclusief: * overige drankjes, * reiskosten, * annuleringsverzekering, reis- en ongevallenverzekering, * teken- en schildermateriaal.
Inschrijven: U schrijft zich in door het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier te sturen naar: Annemiek Jongen   Rozenstraat 1 6301WT Valkenburg. Liefst uiterlijk 
31 januari 2022. In tegenstelling tot andere jaren wordt er in verband met eventuele Coronamaatregelen deze keer géén inschrijfgeld gevraagd. Wanneer u zich ná 31 januari nog wilt inschrijven kunt u contact opnemen met Annemiek Jongen via mobiel of mail. (Zie onderaan deze pagina.) Ná inschrijving ontvangt u de bevestiging van ontvangst/deelname. 
Verblijfskosten: € 502,50 Ná 31 januari hoort u of de schilderweek definitief doorgang vindt. Wanneer alles goed blijft gaan i.v.m. Corona wordt u verzocht eind februari 2022 een 
aanbetaling van €250 op de verblijfskosten over te maken naar: IBAN: NL06 RABO 
0107 0295 53 t.n.v. van Kemenade, Corravillers o.v.v. ‘Schilderweek 2022 
Annemiek’.  U ontvangt t.z.t. een berichtje van mij.  De overige verblijfskosten: €252,50 + overige drankjes + de eventuele 1-persoonskamer-toeslag betaalt u contant aan Anja en Martin aan het einde van uw verblijf. (N.B. Pinnen is niet mogelijk!) 
Indien de situatie onzeker is in verband met Corona maakt u pas begin mei het 
hele bedrag van €502,50 over naar genoemde rekening. Ook dán ontvangt u van 
mij ter herinnering een berichtje.

Lesgeld: €285. Voor het lesgeld, €285, ontvangt u vier weken voor vertrek een factuur. Tevens ontvangt u dan materiaallijst, routebeschrijving en programma.
e-mail: amjongen@xs4all.nl        mobiel: 06-28201166        www.annemiekjongen.nl 
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 Algemene voorwaarden:   

- U gaat akkoord met de betaalregelingen als in bovenstaande info omschreven.- Indien deelname aan de schilderweek niet door kan gaan omdat deze is volgeboekt of omdat er te weinig deelnemers zijn, heeft u recht op restitutie van het reeds betaald inschrijfgeld.- Indien er door overmacht, bijvoorbeeld slechts één mannelijke deelnemer, sprake is van gebruik van een tweepersoonskamer door één persoon, is hier een toeslag van €25 per nacht voor verschuldigd.   - Het is aan te raden zélf een annuleringsverzekering af te sluiten. Betaald lesgeld en de aanbetaling op de verblijfskosten worden bij annulering in de laatste vier weken door de organisatie/het chambres d’hotes niet gerestitueerd!    - De organisatie (lees: docente.) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen in het programma, veroorzaakt door omstandigheden die buiten haar macht liggen, zoals bijv. door de natuur veroorzaakte omstandigheden.- De organisatie heeft het recht om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Deze veranderingen worden niet geaccepteerd als reden voor terugbetaling van het inschrijfgeld/lesgeld of aanbetaling verblijfskosten.- De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vermissing van of schade aan persoonlijke bezittingen.- De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van de cursist tijdens verblijf en schilderweekactiviteiten.-De organisatie  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor door u gepleegde acties of handelingen tijdens de schilderweek, die resulteren in schade aan of verlies  van spullen van derden en/of een daaruit voortvloeiende kostenpost of aansprakelijkheid naar derden.
N.B. De schilderweek gaat door bij een minimum van zes deelnemers.  (Maximaal tien.) Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de inschrijving. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Annemiek Jongen.                                                                            
e-mail: amjongen@xs4all.nl        mobiel: 06-28201166        www.annemiekjongen.nl
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Inschrijfformulier schilderweek Corravillers: Voornaam: _______________________________ Man of vrouw _________________________ Naam: ______________________________________________________________________________Adres: ______________________________________________________________________________Postcode: ________________ Woonplaats: ___________________________________________Telefoon: ______________________________ Mobiel: ___________________________________E-mail: ______________________________________________________________________________
Schrijft zich in voor: (a.u.b. aankruisen voor akkoord!!) 
0 schilderweek zondag 15 mei– zaterdag 21mei 2022 
0 Ik ben akkoord dat Annemiek Jongen mijn pers. gegevens gebruikt i.v.m. info-verstrekking rondom de schilderweek 2022. 
*Afspraken: (a.u.b. aankruisen voor akkoord!!) 
0 Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.                  . 
0 Ná bericht van het definitief doorgaan van de schilderweek maak ik eind feb. 2022 een aanbetaling van €250 op de verblijfskosten over naar IBANREK. NL06 RABO 0107 0295 53. 
0 Ik betaal €285 lesgeld ná ontvangst van de factuur (half april 2022). 
0 Ik betaal het resterende bedrag van €252,50 verblijf + overige consumpties aan het einde van de schilderweek contant aan Anja & Martin.
** Vervoer: (**a.u.b. aankruisen/invullen wat van toepassing is.) 
0 Ik heb géén eigen vervoer en wil graag met iemand meerijden. 
0 Ik rijd met eigen vervoer. 
0 Ik heb eigen vervoer en er kan/kunnen___________________________ meerijden.
** Wensen: 
0 Ik wil de kamer graag delen met  ______________________________________________ 
0 Ik heb speciale dieetwensen, te weten: ________________________________________ 
Datum: _____________________________ Handtekening: _____________________________


