Onze ervaring is, dat een goede trainingslocatie bijdraagt aan het succes van de training. Wij werken
daarom graag samen met Planetarium Amsterdam. Het Planetarium, gelegen naast de entree van
het groenrijke Gaasperpark tussen Amsterdam en Amstelveen, trok tijdens de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade van 1982 veel aandacht. Tegenwoordig is het nog steeds een indrukwekkende vergader- en trainingslocatie. De locatie is direct aan de A9 gelegen en daarom goed
bereikbaar met de auto. Met haar vele jaren ervaring en haar groene omgeving staat Planetarium
Amsterdam voor een unieke beleving!
Bij Open Inschrijving vinden de trainingen hier plaats. Maar ook als u InCompany trainingen afneemt,
maken wij graag de reservering voor u. Planetarium Amsterdam weet precies welke faciliteiten er
nodig zijn per training. U heeft er verder geen omkijken naar. Natuurlijk is het ook mogelijk dat u zelf
een locatie aandraagt en regelt. In dat geval neemt u het initiatief om de benodigde voorzieningen
met ons af te stemmen.
Vaste tarieven per persoon per training voor catering en overige faciliteiten.
Wij hebben voor u de volgende vaste prijsafspraken gemaakt:
Training

Tarief p.p. excl. BTW

Workshops (dagdeel)
Eendaagse
Tweedaagse
Driedaagse
Driedaagse met extra subzaal

€ 37,00
€ 74,00
€ 147,00
€ 221,00
€ 268,00

Bij minder dan 8 deelnemers geldt een toeslag van € 7,50 per persoon per dagdeel.
Bereikbaarheid

Contactgegevens:

Zowel met de auto als met het Openbaar Vervoer is het Planetarium goed
bereikbaar. Halte Gaasperplas van Metro 53 bevindt zich bijna voor de deur.
Met de auto komt u via de A9, afrit S113. Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Een (halve) dagkaart à € 10,00 (€ 6,50) koopt u bij de
balie.
Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam, 020 651 85 85.

Leverings- en betalingsvoorwaarden
Wij houden van transparantie en hebben ervoor gekozen niet te willen verdienen op de
locatiekosten. Dat betekent dat u bij inschrijving voor een training rechtstreeks met Regardz een
overeenkomst aangaat en dat daarop de voorwaarden van Regardz van toepassing zijn. Wanneer u
inschrijft voor een training of workshop gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden van de
locatie. De locatiekosten voor de trainers zijn verwerkt in de tarieven. Bij InCompany trainingen
ontvangt u rechtstreeks van de locatie de factuur. Wij zullen de gegevens die de locatie hiervoor
nodig heeft, aan hen doorgeven. In geval van Open Inschrijving worden de kosten zonder opslag
aan u doorberekend. U ontvangt dan één factuur met zowel trainings- als locatiekosten. Wij
verzorgen alleen de facturering; u blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele annuleringskosten en
andere voorwaarden van Regardz.
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