Veranderingen in wisselkoersen
Deze dagen is de wisselkoers van valuta verandert van dag tot dag.
De werkelijke kosten van de vergadering Autobianchi in Zwitserland is 90 Zwitserse frank, alle
essentiële voorwaarde voor de activiteiten op de uitnodiging.
Ter vergemakkelijking van betalingen had berekend dat de prijs in euro's, waarbij de volgende
ruilverhouding:
1,5 Zwitserse frank = 1 euro
en vervolgens
Totaal per persoon: 90 CHF = 60 EUR (schriftelijk op de uitnodiging)
Helaas is de ruilverhouding is veranderd ten nadele van de euro. Ook de Zwitserse bank aftrek van
ongeveer 7,5 Zwitserse frank aan de bank transactie (bedrag naar verwachting niet boven).
Betaling vanuit het buitenland zal ik worden gecrediteerd tegen de koers CHF / euro officiële
afwikkelingsdatum in Zwitserland is niet mogelijk om te weten welke definitieve cijfer ontvangen. Maar
als er minder dan 90 Zwitserse frank per persoon niet meer kan dragen in de kosten van het
verzamelen van
Wij stellen daarom voor om de voor betaling in een van deze manieren:
1 - stuur de betaling in Zwitserse franken: 90 Zwitserse frank voor 1 persoon + 7 Zwitserse frank voor
de werking van de kredietverlening aan mijn account
of:
2 - Stuur de betaling in euro: 60 miljoen (op uitnodiging) voor 1 persoon + 5 euro voor
bankverrichtingen. Met deze tweede betaling levert u het wisselkantoor verschil dat voortvloeit uit de
inschrijving bij aankomst op de vergadering, indien nodig.
Ook zal het hotel het nieuwe bedrag te berekenen met de nieuwe Exchange. Haal eens wanneer je de
kamers rechtstreeks boeken. De figuur die in Zwitserse franken:
Eenpersoons kamer met ontbijt: 60 fr. / Persoon (met de oude wisselkantoor, 40 € als een uitnodiging)
Tweepersoonskamer met ontbijt: 45 fr. / Persoon (met de oude wisselkantoor, 30 € als een uitnodiging)
Ik dank u allen en verzekeren u dat we werken: de vergadering zal worden erg mooi en zal uw wens
veilig te stellen.
Ik wacht in Zwitserland
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