
Stichting Vrienden van Het Landhuis 
 
 

Adres secretariaat: Zuidwijkstraat 80, 2729 KE Zoetermeer Tel: 0031 (0)79 361 73 45 Fax: 0031(0)79 362 56 52  E mail: info@ishtar.nl  

Internet: www.astrologencongres.nl IBAN: NL43 INGB 0006 4944 63  Kamer van Koophandel: 41212398 

 
 

 

 

 

 
Ondergetekende meldt zich aan voor  

 

Het 28e Najaars Astrologie Congres op 9, 10 en 11 november 2018 in Oldenzaal 

   

Naam :  Geslacht:  

Voornaam :  Voorletters:  

Adres :   

Postcode en plaats :   

Telefoonnr. :   

Mobiel :   

E-mail :   

Naam op badge :   

Eten : O normaal  O vegetarisch  O diabetisch O anders, nl: 

Kamer : O kamer met seperate bedden O éénpersoonskamer (zie toeslag!) 

Is cursist van :  

Wenst een kamer te delen met: 

Programma: 

 O A hele congres, alles inbegrepen (vr/za/zo) € 295,- 

 O B hele congres, als A excl. diner op vrijdag € 280,- 

 O C hele congres, als A zonder logies € 230,- 

 O D het congres vanaf zaterdagmorgen € 250,- 

 O E het congres vanaf zaterdagmorgen excl. logies € 220,- 

 O F het zaterdagprogramma incl. lunch en diner € 180,- 

 O G het zondagprogramma incl. diner € 95,- 

 O H het vrijdagprogramma incl. diner € 60,- 

 O I toeslag éénpersoonskamer (per nacht) € 35,- 

 O J Een enkele lezing € 30,- 

 

Datum: Plaats:  Handtekening: 

   

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u de factuur en een bevestiging van uw 

deelname. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van het totale factuurbedrag. Inschrijving 

geschiedt in volgorde van ontvangst. Bij annulering na 26 oktober bent u de helft van de 

deelnamekosten verschuldigd, vermeerderd met € 15,- administratiekosten. 

 

Het inschrijfformulier kunt u sturen naar het secretariaat: 

Vrienden van Het Landhuis, Zuidwijkstraat 80, 2729 KE  Zoetermeer of mailen naar: info@ishtar.nl 

 

Studenten en/of cursisten van opleiders of cursusgevers die als zodanig geregistreerd staan bij 

Stichting Vrienden van het Landhuis krijgen bij de eerste deelname eenmalig een 

kennismakingskorting van 10% op optie A t/m H. 

 

M V 
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