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Inschrijving schrijfweek
Inschrijvingsformulier

Ik, naam en voornaam:*

Schrijf in voor de Schrijf-Midweek:*

  van maandag 5 tot en met vrijdag 9 september 2022

Slaapaccommodatie:*

Ik kies:

1 persoonskamer: 799,- ex btw 
2   persoonskamer: 1.195,- ex btw

In de bovenstaande prijzen zijn inbegrepen: kamer (in hotel, huisje, yurt of caravan), volledige catering, 
persoonlijke schrijfbegeleiding, deelname aan workshops, mooie gesprekken, verrassingen en veel plezier. 
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven en reis.

Voor de deelnemers met een 2 persoonskamer

Indien tweepersoonskamer, dan wens ik de kamer te delen met:

 mannelijke deelnemer(s)
 vrouwelijke deelnemer(s)
 maakt niet uit

Of ik wens de kamer te delen met (vul een naam in) 

Contact gegevens:

Straat:*

Huisnummer:*

Postcode:*

Plaats:*



Inschrijven Schrijfweekend met Geert Kimpen en Michelle Shanti

Land:*

Indien u als ondernemer deelneemt, naam firma en volledig BTW-nummer:

Adres firma:

E-mailadres:*

Telefoonnummer:

Mobiel nummer:*

Geslacht:*

 Man
 Vrouw

Eventuele naam en factuuradres, anders dan hierboven:

Contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres in geval van nood: *

Dieetwensen:*

 Ik heb geen speciale dieetwensen
 Ik ben vegetarier maar eet vis
 Ik ben volledig vegetarier (veganist)

Andere specifieke dieetwensen:

Vul in: 

Reis:*

De reis van en naar Het Zonnehuis in Loenen is niet inbegrepen.
Het goedkoopst is om met eigen vervoer te komen en eventueel kunt u carpoolen met andere deelnemers. U kunt 
hieronder aangeven of we uw mailadres met andere deelnemers mogen delen om contact te leggen over het carpoolen. 



Inschrijven Schrijfweekend met Geert Kimpen en Michelle Shanti

 Ik heb een eigen auto, en heb plaats voor andere deelnemers
 Ik heb geen eigen auto maar wens tegen vergoeding met iemand anders mee te rijden (deel mijn mailadres)
 Ik zorg voor eigen vervoer

Info:

Na het versturen van dit formulier stuurt London Books (het bedrijf van Geert Kimpen en Michelle Shanti) u 
automatisch een factuur voor het schrijfweekend. Uw inschrijving is definitief zodra het totaalbedrag voldaan is. 

U ontvangt van ons alle praktische informatie over de schrijfweek, zodra wij uw betaling ontvangen hebben. 

Mocht de schrijfweek onverhoopt niet doorgaan, dan krijgt u het volledige bedrag terug gestort.

Wij kijken er naar uit! 
Geert en Michelle
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