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Overnachtingen Vertelkasteel Alden Biesen tijdens Verteldriedaagse 2019 
 

In dit document vind je alle informatie over de logies tijdens de Verteldriedaagse op het Vertelkasteel. 

 

Het lesgeld voor het vertelweekend incl. logies bedraagt € 295,- (Incl. 21% btw). 

De Vertelacademie is btw plichtig in Nederland.  

 

Arrangement 

Twee overnachtingen met een andere deelnemer (van hetzelfde geslacht) op een tweepersoonskamer. 

Tweemaal warme maaltijd (dagmenu), exclusief drankjes, op vrijdag en zaterdag.  

Tweemaal ontbijt op zaterdag en zondagochtend.  

Tweemaal lunch (broodmaaltijd), op zaterdag en zondagochtend.  

 

Eventueel genuttigde drankjes (zelfbediening) zullen op zondag contant afgerend worden.  

Koffie en thee tijdens de lessen komen voor rekening van de Vertelacademie.  

 

Toelichting: 

 De Verteldriedaagse kan alleen geboekt worden inclusief warme maaltijd en lunch.  

 Ten behoeve van de tweepersoonskamers wordt een indeling gemaakt aan de hand van eventuele 

van tevoren opgegeven voorkeuren en de verhouding mannelijke/vrouwelijke deelnemers.  

 De warme maaltijd vindt op vrijdag plaats tussen 18.00 – 19.00 uur. 

 De warme maaltijd bestaat uit: soep/voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert.  

 

 

Wat we graag willen weten: 

 Ben je vegetariër of volg je een dieet vermeld dit dan op het inschrijfformulier onder ‘Eventuele 

opmerkingen.‘ 

 Neem je samen met een bekende deel aan de cursus, vermeld dan op het inschrijfformulier 

onder “Eventuele opmerkingen’ dat je ingedeeld wilt worden op dezelfde tweepersoonskamer. 

 Iedereen kan deelnemen aan de Verteldriedaagse!  

Ben je niet bekend bij de Vertelacademie, maar volgde je elders vertelcursussen, of maak je 

bijvoorbeeld deel uit van een vertelkring? Laat het ons weten! (Er is ruimte voor op het 

inschrijfformulier).  
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Inschrijven 

Onze inschrijvingsvoorwaarden kun je nalezen door op de link te klikken.  

Je kunt het aanmeldingsformulier alleen versturen indien je hebt ingestemd met deze voorwaarden. 

Na het lezen van deze voorwaarden toch nog een vraag over annuleren?  

 

Inschrijven kan via de link op de website. 

 

 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met de Vertelacademie. 

 

Goed om te weten 

We hebben tijdens de Verteldriedaagse geen 1 persoonskamers tot onze beschikking.  

Als je buiten het kasteel zelf een overnachting boekt, betaal je inclusief Btw NL € 70,00 voor het 

weekend minder (geen overnachtingen en geen ontbijt. Wel warme maaltijd en lunch).  

Laat dit tijdig aan ons weten, zodat we achteraf geen factuur hoeven aan te passen!  

 

Contactgegevens 

 

Vertelacademie 

Contactpersoon: Raymond den Boestert 

Telefoon: 0031 30 3200766 (Vanuit Nederland: 030 3200766). 

E-Mail: info@vertelacademie.nl 

Web: www.vertelacademie.be / www.vertelacademie.nl  

KVK (NL): 30186508 

btw-nummer (NL): 169636471B01 

 

  

https://www.vertelacademie.nl/cursusaanbod/voorwaarden
https://www.vertelacademie.nl/cursusaanbod/veelgestelde-vragen/annuleren
https://www.vertelacademie.nl/cursusagenda/deelnemen/68-verteldriedaagse
mailto:info@vertelacademie.nl
http://www.vertelacademie.be/
http://www.vertelacademie.nl/

