INSCHRIJVINGSFORMULIER PANCHA KARMA REIS JANUARI 2020
Heb je interesse om een Ayurvedische kuur te beleven in het hartje van Trichur? Schrijf je dan nu in!
Je inschrijving is defintief na het indienen van onderstaand inschrijvingsformulier en na het storten
van € 1200 voorschot voor 15 oktober op het rekeningnummer van de Pancha Karmareis aan de
School van Ayurveda – Lies Ameeuw:
BE64 7310 3049 4852
BIC: kreddbebb
Mededeling: voorschot Pancha Karmareis januari 2020 + naam + voornaam
Het resterende bedrag stort je vóór 1 november 2019 op hetzelfde rekeningnummer met vermelding
van:
restbedrag pancha karmareis januari 2020 + naam + voornaam
Bezorg je ondertekend inschrijvingsformulier per e-mail aan: jill@lies-ameeuw.com .
ALGEMEEN
Gelieve alles duidelijk te noteren zoals op je identiteitskaart beschreven. We gebruiken onderstaande
gegevens voor het aanvragen van de kamers op de verblijfplaats.
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Straat + nr.
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Gsm
E-mail
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IN GEVAL VAN NOOD
Persoon 1 - voornaam & naam

Functie

Telefoon/gsm

Persoon 2 – voornaam & naam

Functie

Telefoon/gsm

Let op! Vergeet zeker niet om meteen een internationaal paspoort aan te vragen op het stadhuis en
dan je visum naar India tijdig aan te vragen online of bij de Indische ambassade in Antwerpen of
Brussel. Je visum is na de goedkeuring 3 maanden geldig.

Kuur & verblijf
Kruis aan:
 Ik wens een single room voor 21 dagen aan € 2140
 Ik wens een double room voor 21 dagen aan € 2095
 Ik wens een single room voor 28 dagen aan € 2770
 Ik wens een double room voor 28 dagen aan € 2725
 Ik wens een single room voor 35 dagen van aan € 3425
 Ik wens een double room voor 35 dagen € 3380
 Ik wens een single room voor 42 dagen aan € 3805
 Ik wens een double room voor 42 dagen aan € 3760

Ik wens een extra gezondheidspakket aan te vragen:
 Ayurvedische oogbehandelingen gedurende 20 dagen aan € 320 + € 25 voor het consult
 Satvaya, menthal health gedurende 10 dagen aan € 250
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Een deel van het voorschot, nl. € 250 kan niet worden terugbetaald bij annulatie vóór 15 oktober
2019 wegens de reservaties en aankopen bij externe partijen. Deze € 250 kan niet meer ingezet
worden bij een volgende reis.
De totale deelnameprijs moet betaald zijn voor 1 november 2019. Annulatie van deelname aan de
pancha karmareis na 1 november 2019 wordt niet terugbetaald. Je kan de kuur binnen het jaar van
deelname aan deze groepsreis in het zelfde centrum wél opnieuw volgen. Alle info hiervoor bij Lies
Ameeuw.
Tijdens de pancha karmakuur zelf zijn er geen georganiseerde uitstappen buiten het centrum
gepland, dit ten voordele van de body & mind balans van iedere deelnemer. Uitstappen op eigen
initiatief worden afgeraden of niet toegelaten door het centrum zelf.
De reis naar de verblijfplaats en naar de luchthaven van Brussel en alle behandelingen die je in
Ayurbethania, Trichur zal ondergaan zijn volledig op je eigen verantwoordelijkheid.
Bij ondertekening van dit document verklaar ik mijn akkoord om mee te gaan op de Pancha Karma
reis in Ayurbethania om mezelf helemaal te laten onderdompelen in de Ayurveda.

Ik zal het volledige bedrag zoals hierboven vermeld overmaken op het rekeningnummer BE64 7310
3049 4852 – BIC: kreddbebb . Het voorschot betaal ik onmiddellijk na ondertekening van het
document. Het volledige bedrag betaal ik ten laatste op 1 november 2019.

ONDERTEKENING INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam deelnemer, handtekening deelnemer & datum

Gelieve een paraaf te plaatsen op bladzijde 1, 2 & 3.
Na ondertekening bezorg je dit formulier digitaal terug aan het secretariaat via jill@lies-ameeuw.com
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