Stuur dit inschrijfformulier naar: Italstudio
Dommelstraat 36 ■ 4105 ZC Culemborg (NL)
Tel. (+31) 0345 520 152

INSCHRIJFFORMULIER

PERSOONLIJKE GEGEVENS (bij meerdere personen: formulier kopiëren of via inschrijfformulier op onze site)

 man

 vrouw

Achternaam:

Voornaam:

Straat en huisnummer:
Postcode:

Woonplaats (+ ev. land):

Telefoon:

Mobiel nummer:

Geboortedatum:

E-mail adres:

Naam reisgenoot:

Reisgenoot volgt cursus:

 ja

 nee

CURSUS
Ik schrijf me in voor de volgende cursus:
Cursusplaats:

school:

Startdatum:

Aantal weken:
(indien van toepassing) Aantal lessen per week:

Cursusnr/code:

 standaard
 Academisch Jaar
 andere cursus, n.l.

 intensief
 long term standaard

 superintensief
 stageprogramma

 intensief Plus 5
 privélessen

 intensief Plus 10
 minigroep

Mijn niveau is:

 beginner

 basiskennis

 half gevorderd

 gevorderd

 vergevorderd

 vloeiend

(echte beginner)

(beginner na 1 jaar les)

(ca. 2-3 jaar les)

(ca. 3-4 jaar les)

(niveau eindexamen)

(studenten/docenten)

ACCOMMODATIE

 geen accommodatie reserveren
 appartement (gedeeld)
 studioappartement
andere
accommodatie,
namelijk:

 eenpersoonskamer
 tweepersoonskamer
 logies
 logies/ontbijt
Aankomstdag accommodatie:

 gastgezin

 hotel

2-sterren */ 3-sterren*

 logies/halfpension
Vertrekdag:

Speciale wensen accommodatie:

 ja
 ja: n.l.
Volg je een speciaal dieet?
 ja: n.l.
Wil je een transfer?
 ja (controleer wel of de school een transfer biedt)
		
 enkele reis
 retour station/vliegveld*:
Rook je?

Heb je een allergie?

 nee
 nee
 nee
 nee

Zo ja: zo spoedig mogelijk aankomstdatum, –tijd en -plaats, evenals trein- of vluchtgegevens aan ons doorgeven!
Opmerkingen:
* Doorhalen wat niet van toepassing is!

		
Hoe ben je in contact gekomen met Italstudio?
Waarom heb je voor Italstudio gekozen?

Ondergetekende verklaart nota te hebben genomen van de Alg. voorwaarden en het privacy beleid van Italstudio en deze te aanvaarden.
Plaats:

Datum:

(indien jonger dan 18 jaar, handtekening en naam ouder/voogd)

Handtekening:
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NUTTIGE INFORMATIE

Welke school kies je?

Wanneer en hoe inschrijven?

Cursisten van alle leeftijden - tussen 17 en 85 jaar - volgen
taal-cursussen, alleen is de ene school de andere niet! Bij het
maken van een keuze kan het voor sommigen belangrijk zijn om de
gemiddelde leeftijd in een bepaalde periode te weten. In het algemeen geldt dat je op de meeste scholen wel aansluiting bij andere
cursisten vindt. Hoewel het lastig is om algemene richtlijnen aan te
geven, willen wij hieronder enkele algemene adviezen geven. Voor
een persoonlijk advies kun je beter contact met ons opnemen!

Schrijf je bij voorkeur zo spoedig mogelijk in, liever niet later dan
1 maand voor aanvang van de cursus. Wil je voor de zomermaanden boeken, schrijf je dan tijdig in, omdat de populaire
accommodatiemogelijkheden (zoals bij bestemmingen aan zee)
eerder volgeboekt zijn. Last-minute boekingen zijn vaak wel
mogelijk, maar neem dan eerst even (telefonisch) contact op met
Italstudio!
N.B. Italstudio berekent geen bemiddelings- of administratiekosten en ook geen toeslagen bij last-minute boekingen!

Advies voor jongeren
Jongeren kunnen in principe kiezen voor elke school, zeker in de
zomermaanden. Bij een enkele school staat in de beschrijving dat
de gemiddelde leeftijd buiten juli/augustus wat hoger ligt. Neem bij
twijfel contact met ons op!
Zoek je een strandvakantie waarbij je ook Italiaans leert, kies
Viareggio, Rimini, Genua, Trieste, Santa Domenica, Taormina. Voor
tieners van 12 t/m 18 jaar is er een zomerkamp aan zee in Lignano.
Rimini heeft een zomeraanbieding voor jongeren! En in Salerno,
Milaan, Alghero en Turijn heb je familie- en tienerprogramma’s.
Zoek je een kleinere school en een relatief rustiger strand in het
hoogseizoen, kies Alghero of Cagliari. Zit je graag in een kleinere
plaats in een mooie natuurlijke omgeving, kies Portico di Romagna,
Urbino en Urbania in juli/augustus.
Je kunt uiteraard ook kiezen voor een "stad" omdat je graag
naar die bepaalde stad wilt. De meeste jongeren die 3 maanden
of langer gaan geven de voorkeur aan een grotere school in een
grotere stad, zoals Milaan, Florence, Rome, Siena, Napels, Salerno,
Perugia of Viareggio.
Advies voor oudere cursisten
Oudere cursisten kunnen - buiten de zomermaanden - in principe
naar elke school. Bij de grotere scholen zijn er altijd wat meer
jongere dan oudere cursisten, maar er is altijd een behoorlijk
potentieel aan ouderen, zodat cursisten van alle leeftijden zich
prettig voelen op de scholen (Rome, Florence, Milaan).
Scholen waar voornamelijk oudere cursisten naar toe gaan zijn in:
Siena, Portico di Romagna, Como, Cavaion Veronese,
Montepulciano, Todi, Assisi, Lucca, Verona, Napels, Verona, Turijn,
Bologna, Ravenna, Urbania en Ascoli Piceno, Lecce, Irsina.
Kustbestemmingen die altijd aantrekkelijk voor ouderen zijn: San
Remo, Chiavari, Salerno, Mola di Bari, Alghero, Cagliari en Trieste.
Buiten de maanden juli/augustus zijn ook de volgende
kustbestemmingen aantrekkelijk: Venetië, Viareggio, Rimini,
Taormina, Otranto, Santa Domenica.
Verder adviseren wij de themaspecials van 1 à 2 weken en 50-plus
programma's (blz. 7), de minigroepen in Micciano en de privélessen
bij de leraar thuis bijv. via Initaliano en zie blz. 47 t/m 50.
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Je kunt op twee manieren reserveren:
1) via het online inschrijfformulier op onze website
2) via het inschrijfformulier in deze brochure op blz. 52
Lees vóór inschrijving de algemene voorwaarden (blz. 9).
Na inschrijving ontvang je binnen enkele dagen een boekingsbevestiging (of we nemen zo snel mogelijk contact met je op om te
overleggen). Zodra wij het inschrijfformulier ontvangen hebben, is
de inschrijving bindend! Kortom als de cursus geboekt is, kan deze
niet meer zonder kosten geannuleerd worden. Het inschrijfformulier
kan dus niet gebruikt worden om de beschikbaarheid op te vragen.
Hoe betalen?
Na ontvangst van de bevestiging moet je zo snel mogelijk per
bank de aanbetaling aan Italstudio voldoen, gemiddeld 20-30%
van de cursussom. Na ontvangst van de aanbetaling sturen wij je
de benodigde informatie. De resterende cursussom moet meestal
bij aanvang van de cursus aan de school betaald worden. In een
aantal gevallen moet de resterende cursussom enkele weken voor
aanvang van de cursus aan de school betaald zijn. De informatie
hierover stuurt Italstudio in de boekingsbevestiging. Uiterlijk 1 à
2 weken voor aanvang van de cursus ontvang je het adres van de
geboekte accommodatie. De huursom moet meestal contant aan de
verhuurder of het gastgezin betaald worden.
Heb je nog vragen?
Op onze site vind je van elke school uitgebreide beschrijvingen over
de ligging, cursussen en huisvesting en alle data, prijzen, foto’s en
reisadviezen. De reis naar Italië moet je wel zelf regelen. Lees ook
eens de reacties van cursisten!
Bel of mail gerust als je nog vragen hebt, wij adviseren je graag en
kunnen uitgebreid inlichtingen over alle bestemmingen geven.

