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Jaarlijkse reis 

Pontoise en Auvers-sur-Oise 

21 t/m 23 april 2023 

 

Reissom 

 
Prijs per persoon     : 375,-- euro  
(op basis van een tweepersoonskamer)   
 
Prijs voor een eenpersoonskamer    : 425,-- euro 

 

Inbegrepen 
 

⮚ Reis met luxe touringcar 

⮚ Twee overnachtingen in Hotel Campanile 

⮚ Twee keer ontbijtbuffet  

⮚ Diner inclusief drankjes op vrijdagavond in Hotel Campanile 

⮚ Diner inclusief drankjes in restaurant ‘Dans les Etoiles’  

⮚ Lunch inclusief drankjes in het Château van Auvers-sur-Oise 

⮚ Alle activiteiten en rondleidingen die op het programma staan 
 

Betaling 
 

Als je wilt deelnemen aan onze reis verzoeken we je vóór 1 maart 2023 een aanbetaling van 200,-- 
euro over te maken naar het volgende rekeningnummer:  
 

NL17INGB0003805800 
Ten name van de Stichting Alliance Française te Gouda 

Onder vermelding van ‘Reis naar Pontoise en Auvers-sur-Oise’ 
 
Het restant van de reissom dient vóór 1 maart 2023 te worden betaald. 
 

Let op: Je inschrijving is alleen geldig als wij het volledige bedrag voor de reis hebben ontvangen. 
 
 

Aanvullende voorwaarden 
 

▪ Er wordt geen korting verleend bij het niet deelnemen aan onderdelen van het programma. 
 

▪ Indien onverhoopt een wijziging aangebracht moet worden in de reis, zal er gezocht worden 
 naar een gelijkwaardig alternatief. 

 

▪ Overmacht is te allen tijde uitgesloten van restitutie van de reiskosten. Zorg zelf voor een 
 degelijke annuleringsverzekering. 
 

▪ Een minimum aantal deelnemers van 40 personen is vereist wil deze reis doorgang vinden. 
 

▪ Deelnemers aan de reis moeten lid zijn van de Alliance Française Gouda of van een andere 
 Alliance-vestiging. Ben je nog geen lid, meld je dan aan via de website 
 Lid worden – Alliance Française Gouda (alliance-francaise.nl). De kosten van het lidmaatschap 

 bedragen 25 euro per persoon (voor een jaar); dit bedrag komt bovenop de reissom. 

  

https://www.alliance-francaise.nl/gouda/bienvenue-welkom/lid-worden/
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Jaarlijkse reis 
Pontoise en Auvers-sur-Oise 

21 t/m 23 april 2023 

 
Per deelnemer een formulier invullen  
 
Naam  ………………….……………………………………………………………………………………………. 
 

Voornaam  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Adres  ………………….……………………………………………………………………………………………. 
 

Postcode  ……………………………………….Plaats  ………………..………………………………………… 
 
Geboortedatum  ………………..………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon  ………………….………………………………………………………………………………………… 

 
E-mail  ………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
Lid van de Alliance Française            Ja     /   Nee 

 
Cursist groep  …………………………………...Docent  …………...……..……………………………………. 
 
In noodgevallen bellen: Naam  ….…………………………………………Tel.  ……..………………………… 
 

 

Bijzonderheden 
 

❖ Tweepersoonskamer                   Ja     /   Nee 

 
 Geef je je met twee personen op en/of heb je een voorkeur met wie je de kamer wilt delen? 
 
 Nee  /  Ja, namelijk met  ……………………………..………………………………………………………    

 
 

❖ Eenpersoonskamer (€ 50,-- extra)          Ja    /    Nee 
 
 

❖ Ik eet vis / vlees* 
 
* Alleen iets doorstrepen wanneer je iets niet eet. Eet je alles, dan hoef je niets door te strepen. 
 

 

❖ Ik neem deel aan de volgende excursies: 
 
o Le secret des vitraux                  Ja   /   Nee 

o Pontoise et ses souterrains           Ja   /   Nee  
 
Ik schrijf me in voor deze reis en doe een aanbetaling van € 200,--. Het restant van de reissom maak ik 

voor 1 maart 2023 over op rekeningnummer NL17INGB0003805800 ten name van de Stichting Alliance 
Française te Gouda onder vermelding van ‘Reis naar Pointoise en Auvers-sur-Oise 2023’ 
. 
Mail dit formulier vóór 1 maart 2023 naar culture.gouda@afpb.nl  of stuur het op naar: 
 

Alliance Française van Gouda 
Ter attentie van Koos van Wensen 
Achter de Vismarkt 382801 NB GOUDA 

mailto:culture.gouda@afpb.nl

