Aanvraagformulier
Volw. workshop / Rondleiding
SCD
Via dit formulier kan een aanvraag voor een workshop bij het Science Centre Delft gedaan
worden. Na ontvangst van uw aanvraag moet de datum definitief gemaakt worden door onze
medewerkers. Na akkoord ontvangt u vervolgens het definitieve bevestigingsformulier via de mail.
Deze dient u mee te brengen op de dag van het bezoek.
Graag minimaal drie weken voor aanvang van het bezoek de aanvraag indienen.
U kunt het ingevulde formulier mailen naar sciencecentre@tudelft.nl

Algemene Informatie
Naam:
Telefoonnummer:
E-mail:
Voorkeursdatum:
(di t/m zo)
Voorkeur starttijd:
Volwassenen

Jeugd 9 t/m 17 jaar

Borstel-Robot

Nuna

Balancing Robot*

Niveau:

beginners

gevorderden

experts

Kosten:

€ 8,-

€ 16,-

€ 38,-

45 min.

1,5 uur

2 uur

Aantal deelnemers:

Workshop keuze

Duur:
Minimale afname:

5 personen

5 personen

8 robots

Keuze:
* Er kan zowel per persoon, als in kleine teams van twee tot drie personen een Balancing Robot
worden gebouwd.

Gegevens Science Centre Delft

Rondleiding
* De kosten voor de rondleiding door het Science Centre Delft zijn exclusief de entree kosten.
Als onderdeel van een arrangement krijgt u 50% korting op de entreeprijs. Gratis entree met
Museumkaart en Rotterdampas. In overleg is het eventueel mogelijk om twee rondleidingen
tegelijkertijd aan te bieden.
Volwassenen
Entree Science Centre: € 7,- p.p
Kosten rondleiding:

Jeugd 9 t/m 17 jaar

Zelf
(graag toelichten)

Koffie, Thee,
Limonade

Met lunch

€ 0,- p.p

€ 2,- p.p

op aanvraag

afhankelijk

15 minuten

afhankelijk

Keuze:

Bijzonderheden
Vragen en/of
opmerkingen:

Factuurgegevens
De rondleiding kan bij de balie betaald worden op de dag van het bezoek of per factuur.
Naam:
Straatnaam:
Postcode en
woonplaats:
Telefoonnummer:

Contactgegevens:

Mijnbouwstraat 120
2628 RX Delft
Telefoon			015-2785200
E-mail				sciencecentre@tudelft.nl

Openingstijden:

Dinsdag t/m vrijdag 		
Zaterdag t/m zondag

€ 50,- per 20 deelnemers

€ 7,€ 4,-

10:00 - 17:00 uur
11:00 - 17:00 uur

Op het aanvraagformulier zijn de Algemene Reserveringsvoorwaarden van toepassing. Zie
www.sciencecentre.tudelft.nl/zaalhuur/voorwaarden/. Bij akkoord voor een definitieve reservering
gaat u automatisch akkoord met de voorgenoemde Algemene Reserveringsvoorwaarden.

Catering

Duur:

Volwassenen 		
Jeugd 9 t/m 17 jaar		

€ 4,- p.p

Aantal deelnemers:

Kosten:

Entreeprijzen:

geen

