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MoniQuilt organiseert voor maximaal 30 personen (min.16 pers)  een geweldig  

3 -DAAGS Quiltweekend in Hotel Boschoord in Oisterwijk (Noord-Brabant).  

 https://www.hotelboschoord.nl/ 

Van vrijdag 28 oktober 10.30 uur t/m zondag 30 oktober 16.00 uur zijn we te gast en 

laten we ons verwennen in een bosrijke omgeving, waar ook prachtige wandelingen 

kunnen worden gemaakt. Het hotel heeft ook een fietsenverhuur, dus na een dag vol 

quilten en gezelligheid kun je van de omgeving genieten. Natuurlijk kunnen we ook in de 

avond nog met elkaar quilten, of spelletjes doen…..of een slaapmutsje pakken…. 

Wat wij bieden is het volgende: 

- ontvangst met koffie en gebak 

- 2 overnachtingen met 2 x uitgebreid ontbijtbuffet  

- 3 x lunch (waarvan 2 in buffetvorm)   

- 2 x 3 gangen- keuzediner 

- 3 dagen onbeperkt koffie en thee  

https://www.hotelboschoord.nl/


Quilt weekend MoniQuilt 

28 t/m 30 oktober 2022 

  
Noordeinde 2 

3121 KG Schiedam 

06 21697854 
 

 
2 
 

©  MoniQuilt-2022 
 

 

- Mysterie workshop . 

- Een aantrekkelijke omgeving om samen aan eigen projecten te werken, ideeën 

uit te wisselen en/of als je wilt, kun je meedoen aan onze workshop. 

Prijzen voor het arrangement: 

Op basis van een 2-persoonskamer : € 310,- pp. 

Toeslag 1 persoonskamer  € 70,- 

Alle kamers zijn voorzien van eigen douche en toilet. 

 

Wat neem je zelf mee? 

Spelden, naalden, garen, potlood met scherpe punt, papierschaartje, evt. een 

stofschaartje. UFO’s om aan te werken , stofjes voor de mysterie workshop  

Wij nemen uit onze winkel een kleine voorraad mee van o.a. lijmstiften, garens, spelden, 

naalden, enkele basisstoffen, etc. 
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We willen graag je aandacht vragen voor enkele voorwaarden bij inschrijving: 

1. Betaling van 50% van het bedrag uiterlijk 16 augustus 2022 op onze 

bankrekening. 

2. Annuleringsvoorwaarden van het hotel (UVH-voorwaarden)  

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is 

gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende: 

 a. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de 

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te 

noemen: "de ingangsdatum", is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het 

hotelbedrijf te betalen.  

b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% 

van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen. 

 c. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van 

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.  

d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van 

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.  

e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van 

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen. 

 f. Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van 

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen. 

 

Aanmelden via info@moniquilt.nl of de onderstaande strook te gebruiken. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijfstrook Quiltweekend oktober 2022 inleveren/opsturen naar MoniQuilt, Noordeinde 2,  

3121KG, Schiedam. 

Betaling van gehele cursusbedrag uiterlijk 12 oktober 2022. 

Vooraf overmaken kan ook op NL25 ABNA 0981 3268 97 t.n.v. J.M. Noordijk ovv. Quiltweekend. 
 

Naam: 

Adres:  

Telefoonnummer: 

Mailadres: 

mailto:info@moniquilt.nl

