Inschrijfformulier Workshop op aanvraag voor groepen
_____________________________________________________________________________________________________

Ondergetekende,
Dhr/Mevr……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:.………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode:……………………………………………..…………….….Woonplaats: ……………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………….……………Email:…………………………………………………………………….……
meldt zich aan voor een Workshop op aanvraag voor groepen op:
Datum:
Aantal personen:

……………………………………..……………..
……………………………..……….…………….

Deelnamekosten: € 78,00 p.p. (inclusief een stukje speksteen van handformaat, gebruik van het benodigde
gereedschap, koffie en/of thee, BTW, exclusief lunch).
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur.
Lunch: De workshop is naar eigen keuze uit te breiden met een lunch van Restaurant De Veldkeuken.
De lunch wordt rond half 1 naar het atelier gebracht en daar genuttigd, het afrekenen van de lunch gaat
contant via Anneke (graag gepast betalen) op de dag van de workshop.
O We brengen onze eigen lunch mee.
O We bestellen een lunch van De Veldkeuken en kiezen voor:
O
Menu 1: 2 divers belegde broodjes en een rozijnenbol met roomboter
Aantal:…………..

€ 9,-

p.p.

O
Menu 2: Het bovenstaande aangevuld met een stukje quiche
Aantal:………......

€ 11,-

p.p.

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de inschrijf/deelnamevoorwaarden van Atelier Anneke
Wessels (zie hieronder).

Datum: ……………………………………………………… Handtekening: ………………………………………………………………………………
Inschrijf/deelnamevoorwaarden Atelier Anneke Wessels:
Aanmelden:
Een workshop op aanvraag is alleen mogelijk vanaf 4 personen, maximaal 10 personen per workshop.
Aanmelding geschiedt door een ingevuld inschrijfformulier op te sturen naar onderstaand emailadres of per post naar het postadres.
Na binnenkomst van het formulier ontvangt u een bevestiging van aanmeldingen en staat u ingeschreven.
Betaling:
De deelnamekosten dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop per bank betaald te worden
Annulering:
Tot 2 weken voor aanvang van de workshop kan gratis geannuleerd worden of de workshop omgezet worden naar een andere datum.
Vindt de annulering plaats binnen 2 weken voor aanvang van de workshop, dan kan er niet meer van datum veranderd worden en bent u
30 % van de workshopkosten verschuldigd.
Deelname:
Voor alle workshops geldt dat van alle deelnemers wordt verwacht dat de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en dat
deelname op eigen risico is. Beschadiging aan en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen is voor eigen risico.

Ingevuld inschrijfformulier e-mailen naar onderstaand emailadres of per post naar onderstaand postadres.
Atelier Anneke Wessels
Postadres: Burg. Houtkoperweg 1, 4033 BJ Lienden
tel.: 0344 795 265 / 06 49 860 575
Locatie atelier:
Goilberdingerdijk 40a, 4106 LC Culemborg

KvK Utrecht nr: 30257546
Bank:NL82 INGB 0005254877
BTW nr.: NL0940.52.785.B01
e-mail: aj.wessels@online.nl
website: www.annekewessels.nl

