Reservatieformulier groepsbezoek bachelors/masters in opleiding

Vul dit formulier in (drukletters a.u.b.) en fax (02 260 09 47) of stuur het, minimium 3 weken voor uw geplande
bezoek terug met vermelding studentenbezoek.
Groepsgegevens
Onderwijsinstelling : .............................................................................. Studierichting ….………………………..
Vak: …………………………………………………………… Studiejaar: ……………………………….
Adres : ................................................................................
Tel : ............………………………………......………………………………. E-mail :
…………………..….…………………..
Naam van de verantwoordelijke begeleider : ................................................................................
GSM-nummer waarop de groep bereikt kan worden :………………………………………………...
Aantal studenten : ......................... Aantal begeleiders : .............
Het bezoek
Voorkeurdatum voor het bezoek :................................... om...........................uur.*
Taal: O Nederlands

O Engels

O Frans

O Niet-begeleid bezoek (gratis)
O Inleidende Powerpointpresentatie over de Plantentuin (gratis)
O Studentenbezoek (gratis) Kruis drie van de volgende 12 thema’s aan (inleidende Powerpoint is altijd
inbegrepen)
1) Het Algemeen Herbarium: bijna 4 miljoen specimens voor wetenschappelijk onderzoek
2) Het Belgisch Herbarium: floristisch onderzoek
3) De herbariumcollectie van aliens en invasieve plantensoorten
4) De Bibliotheek: 4,5 km plantenboeken
5) De rasterelektronenmicroscoop: hoe het allerkleinste plantendeeltje geen geheimen meer heeft
6) De onderzoeksverzamelingen: de koffiefamilie of Rubiaceae
7) De onderzoeksverzamelingen: wilde boonachtigen en zadenbank (enkel bezoek in groepjes van 10, max 3
groepen/dag)
9) De publieke kassen van het Plantenpaleis: 10.000 plantensoorten van mediterraan tot tropisch
10) Openlucht verzamelingen: 8.000 plantensoorten uit de gematigde streken
11) Wild Meise: de inheemse flora en fauna van de Plantentuin (! ver wandelen)
12) Opkweek en vermeerderingszone van onze levende collecties
O Geleid bezoek (1 gids per 15 deelnemers, € 10 p.p incl. gids) met als thema:
O Een algemene Plantentuinrondleiding O Het Plantenpaleis
O De Evolutiekas
O Geneeskrachtige planten
O De Openluchtverzamelingen O Achter de schermen

Maaltijden (enkel contante betaling in Oranjerie en personeelskantine)
O Mijn groep zou graag picknicken op het Pachthofplein aan de Tuinwinkel (drankautomaat ter beschikking)
O Mijn groep zou graag een menu reserveren in de Oranjerietaverne (april-november)
O Mijn groep zou graag in de personeelskantine zijn lunchpakket opeten (enkel mogelijk voor groepen < 15
personen)
drank kopen of soep ter plekke kopen is mogelijk zonder reserveren
O Mijn groep zou graag in de personeelskantine eten (enkel mogelijk voor groepen < 15 personen) en reserveert
… x Dagschotel (€ 5,2)

… x Broodje smos met kaas (€ 1,6)

… x Vegetarische schotel (€ 5,2)

… x Broodje smos met hesp (€ 1,6)

… x Croque-monsieur (€ 2)
… x Soep van de dag (€ 0,50)

… x Broodje smos met kaas & hesp (€ 1,6)

Infrastructuur
O Mijn groep zou graag het van Heurck-auditorium huren (€75 / halve dag) op ………..(datum) van ….u tot ….u.

Betaalwijze (indien nodig)
O Betaling bij aankomst (bij voorkeur via Bancontact)
O Betaling achteraf per factuur (BTW-nummer of facturatieadres vermelden indien nodig :…………………….)
O Ondernemings- of Rijksregisternummer:…………………………………………………………….
Bij zwaar stormweer sluit de Plantentuin om veiligheidsredenen. Op elk moment van het bezoek dragen de begeleiders de
volle verantwoordelijkheid voor de groep, zij functioneren in loco parentis. De Plantentuin wijst elke verantwoordelijkheid af
voor gebeurlijke ongevallen. In geval er schade aan de collecties wordt vastgesteld, zal proces verbaal worden opgemaakt en
zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.
* Wijzigingen en te laat komen
Tot twee werkdagen voor het bezoek aanvaarden wij kleine wijzigingen aan het aantal deelnemers of het uur. Deze dienen
per fax of per mail doorgeven te worden, telefonische wijzigingen worden niet aanvaard. Zonder dergelijk bericht worden
steeds het aantal gereserveerde betalende items aangerekend. Indien de groep meer dan 30 min te laat is, zullen de gidsen 2
weer huiswaarts keren. De gereserveerde rondleidingen worden aangerekend.

