
Tilmeldingsblanket for FRDK planteavlskursus Tyskland 14.-16. november 2018 

Navn(e) (VIGTGT!: nøjagtigt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse til fakturering:

Mobil:             Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse 3.700 kr. pr. person evt. sammen med:

Eneværelse pris 4.300 kr. pr. person - skriv ja, hvis ønsket):

Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens 
kurs for valuta 25. oktober 2018 (mere end +-5 % på dele, der afregnes i euro). Turen gennemføres med 
10 eller fl ere deltagere - og kan evt. gennemføres med færre mod eventuelt højere pris efter aftale med 
de tilmeldte. 

Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis rejsen betragtes som erhvervsrejse), så 
spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på tlf. 51 41 71 58. Det er meget vigtigt at have en gyldig rejseforsi-
kring! Hvis du/I kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af 
sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg 
herom.

Kursets pris indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og senest 7. november 2018. 
Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. 

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når kurset er indbetalt. Er kurset overtegnet eller afl yses, 
får du din betaling retur. Ved annullering efter bekræftelse af bestilling og før 7. november 2017 er der et 
annulleringsgebyr på 795 kr. pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved annullering senere og 
indtil 14. november 2018 er betalingen tabt. Herefter og ved manglende eller for sent fremmøde på afre-
jsedagen mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om navne 
og adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Niels Damsgaard Hansen, e-mail niels@rejsogoplev.dk 
eller mobil 51 41 71 58.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 7. NOVEMBER 2018


