ELEKTRONISK
ANMÄLNINGSBLANKETT
SWEA INTERNATIONAL
VÄRLDSMÖTE 18-22 APRIL 2007
AMSTERDAM
Efternamn
Förnamn
Gatuadress
Postadress
Land

Tel nummer med landsnummer

Mobilnummer med landsnummer

Faxnummer med landsnummer

E-mail adress

SWEA avdelning

Ev. funktion inom SWEA lokalt eller internationellt

Ev. speciell diet eller allergi

Reseinformation
Bil

Tåg

Flyg

Ankomst

Avresa

Datum

Datum

Tid

Tid

Flight nr

Flight nr

Boende
Önskar bo på angivet Hotel Novotel Amsterdam Zuid

Ja

Nej

Dessvärre är antalet enkelrum mycket begränsat.
Vi kommer dock att göra vårt bästa för att tillfredställa alla önskemål.
Frukost och City tax ingår i angivet pris.
Välj typ av rum genom att fylla i en av tabellerna.

Enkelrum

Dubbelrum

Datum

Pris per natt

18-19

Jag väljer

Datum

Pris per natt
och person

€ 162

18-19

€ 94

19-20

€ 162

19-20

€ 94

20-21

€ 162

20-21

€ 94

21-22

€ 162

21-22

€ 94

Jag väljer

Delar rum med: (ange namn)
Kryssa här om du önskar dela rum med annan Swea som heller inte angivit rumskamrat

Kostnad boende €

Ja

Vi har ett mycket begränsat antal Bed&Breakfast. Eftersom vi har så få,
gäller principen "Först till kvarn...."
Bed& Breakfast innebär att man själv måste stå för alla transporter till och
från möten, uppsamlingsplatser och festmiddagen. Detta kan i vissa fall
bli mycket tidskrävande.
Betalning sker direkt till värdinnan och priset varierar mellan
€ 25 - € 30/natt/person

Önskar bo på Bed & Breakfast

Nej

Ja

Registreringsavgift
Registreringsavgiften är € 45 och avser samtliga deltagare oavsett vilken del av
mötet man anmäler sig till, konferens, årsmöte eller utflykter.
Registreringsavgiften täcker alla extra kostnader som uppkommer i samband med
arrangerandet av Världsmötet.

Registreringsavgift

€ 45

Aktiviteter
Datum och tid

Aktivitet

Onsdag 18 april
12.30-14.30

Stadsvandring i Amsterdam
(max. 20 pers.)

15.30-17.30

Stadsvandring i Amsterdam
(max. 20 pers.)

Onsdag 18 april
14.00-16.00

Museibesök
Van Gogh

€ 15

14.00-16.00

Rijksmuseum

€ 15

14.00-16.00

Rembrandt huis

€ 15

Spårvagn från och till hotellet ingår

€8
€8

Spårvagn från och till hotellet ingår

Guidning/audiotour och spårvagn
ingår i alla museibesök.

Onsdag 18 april
19.00-21.30

Välkomstmingel med buffé

Torsdag 19 april
08.00-17.00

SWEA Konferens

Torsdag 19 april
09.00-16.00

Utflykt Delft

Fredag 20 april
08.00-17.00

SWEA Årsmöte och konferens

Fredag 20 april
14.00-17.00

Konferens - Endast em.

€ 30

Busstransport från och till hotellet ingår

€ 50

Lunch och kaffe ingår

€ 40

Busstransport från och till hotellet samt lunch ingår

Lunch och kaffe ingår

Kaffe ingår

€ 50
€ 10

Fredag 20 april
10.00-12.00

Stadsvandring i Amsterdam

14.00-16.0

Stadsvandring i Amsterdam

€8

Spårvagn från och till hotellet ingår

€8

Spårvagn från och till hotellet ingår

Fredag 20 april
10.00-12.00

Museibesök
Van Gogh

10.00-12.00

Rijksmuseum

14.00-16.00

Rembrandt huis

€ 15
€ 15
€ 15

Guidning/audiotour och spårvagn
ingår i alla museibesök

Fredag 20 april
10.00-12.00

Båttur längst Amsterdams kanaler

Fredag 20 april
09.00-16.00

Utflykt Haarlem

Fredag 20 april
19.00

Kanaltur med indonesisk rijsttafel

Lördag 21 april
08.00-16.00

Besök på Keukenhof och Zaanse Schans

Lördag 21 april
20.00

Festmiddag på Rosarium

Söndag 22 april
09.30-14.30

Bussutflykt till Haag med guide, besök på
konstmuseum Mauritshuis samt lunch
på Svenska Residenset
(max 70 pers.)

Aktiviteter €

SUMMA €

€ 70

Busstransport till och från båten ingår

€ 40

Busstransport från och till hotellet samt lunchpaket
ingår

TOTALKOSTNAD

Boende €

€ 40

Busstransport från och till hotellet samt
lunch ingår

Kostnad aktiviteter

Registreringsavgift

€ 12

Spårvagn från och till hotellet ingår

€ 45

€ 70

€ 30

FULLBOKAT

Observera att anmälan är bindande och sker lämpligen via e-mail, fax eller brev.
Fyller ni i blanketten elektroniskt så behöver ni bara trycka på Submit by e-mail knappen längst ner på sidan.
Ni kan också skriva ut blanketten genom att trycka på Print form längst ner på sidan. Ifyllt formulär kan faxas
eller skickas per post.
Vid återbud före den 15 februari 2007 åtebetalas 50 % av inbetald avgift.
Vid återbud före den 15 mars 2007 återbetalas 25 % av inbetald avgift.
Vid senare återbud kan ingen återbetalning ske,

Elektroniskt ifylld blankett skickas senast den
15 januari 2007.
Klicka på "submit button" längst ner på sidan
och skicka via din e-mail. VIKTIGT! Kolla i ditt e-mail
program att mailet skickats
Manuellt ifylld anmälan skickas senast den
15 januari 2007 till:
Margaret Sikkens Ahlquist
Gondel 18-12, 8243 BW Lelystad, Nederländerna
e-mail:
Fax:
Tel:

ahlquist@planet.nl
+31 847 116 247
+31 320 24 63 28

Betalning sker till följande bank:
ABN-AMRO
Wassenaarseweg
Postbus 97701
2509 GC Den Haag, Nederländerna
Kontonummer: 41.45.76.209
IBAN: NL39ABNA0414576209
BIC: ABNANL2A
Betalningsmottagare: SWEA Holland

Ange noga avsändaren på betalningsavin.
Betalningen måste göras samtidigt med anmälan och
anmälan är giltig först när avgiften är betald.
Alla ev. betalningsavgifter måste bekostas av avsändaren
Särskilda regler gäller för betalning mellan EU länder.
Kontrollera med din bank.
För att underlätta vår administration ber vi er
maila, skicka eller faxa kvitto på betalningen.

Print Form

Submit by Email

