
Stuur het ingevulde formulier op naar Keizerskroon 4, 8935 LV Leeuwarden of naar info@creavak.nl  
 

Inschrijfformulier Creavak 27 juli – 3 augustus 2018 

 
Het kasteel en de bijgebouwen (de Chapelle, Orangerie, balkonverblijf, koetshuis etc.) hebben 
kamers met verschillende afmetingen en voorzieningen.  De diverse kamers zijn beperkt 
beschikbaar. De prijzen zijn inclusief workshops, ontbijt, lunch, diner en alle extra activiteiten. 

INSCHRIJVEN ACCOMMODATIE: 

0 2-persoons kamer met gedeelde badkamer        € 595,-  p.p. 
 

0 Ruime 2-persoons kamer met hemelbed en zithoek       € 610,- p.p. 
 

0 Luxe 2-persoons kamer met eigen badkamer in het chateau       € 660,- p.p. 
Of in de boerenhoeve 

0 Eenvoudige 1-persoons slaapplaats in het chateau        € 585,-   
 

0 Royale 1-persoons kamer in het chateau                                    € 645.,- 
 

0 Kamperen (beperkt mogelijk)          € 525,- p.p. 
 

  

0 Ik wil vegetarisch eten. 

Kruis de 0 aan van de accommodatie die je wenst. En als je vegetarisch wilt eten. 

Nota bene± zelf handdoeken, badlakens meenemen:. Bel Thérèse als je meer informatie wilt 
over de kamers: 06 – 18 645 888. 

0 Trekharmonica o.l.v. Jacqueline Ebeling. 

0  Beeldhouwen o.l.v. Margot  Tubben en Heleen 

0  Country en popuziek zingen.o.l.v. C.T Heida 

0  Schilderen o.l.v. Henk Krist Uitgangspunt is ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’: Hoe breng je 
jouw impressies optimaal op het doek over. Ongeacht of je net begint of al jaren schildert. 

0  Glas in lood en koperfolie o.l.v. Monique Verbruggen  

Na ontvangst van de inschrijving en aanbetaling van € 250,-- of een gedeelte daarvan op rekening  
NL22 INGB 0002 5899 12 t.n.v. G.L. Steenbrink ontvang je een boekingsbevestiging. Gespreide betaling 
mogelijk. Resterende bedrag te voldoen voor aanvang van de workshop of bij aankomst op locatie. De 
workshops zijn definitief bij voldoende aanmeldingen. Met deze inschrijving ga je akkoord met de 
algemene voorwaarden (zie creavak.nl). Denk aan een annuleringsverzekering. 
 

Naam: ………………………………………………………………     E-mail ……………………................................................. 

Straat. en nummer………………………………………………….Plaats…………………………………………………………. 

Handtekenening……………………………………………………Postcode…………………Telnr…………………………... 


