Inschrijfformulier Cursusjaar 2018 Atelier Anneke Wessels
Ondergetekende, Dhr/Mevr……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Adres:.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode:……………………………………………..…………….….Woonplaats: ………………………………………………………………..…………………………
Telefoon: ………………………………………………….……………Email:……..……………………………………….….…………………………………………………
meldt zich aan voor een cursus van 15 lessen van 2,5 uur op de: (aankruisen waarvoor u zich wilt inschrijven):
O dinsdagmiddag
13.30 tot 16.00 uur
€ 330,O dinsdagavond
19.30 tot 22.00 uur
€ 330,O woensdagmorgen
09.30 tot 12.00 uur
€ 330,O donderdagavond
19.30 tot 22.00 uur
€ 330,O vrijdagmorgen
09.30 tot 12.00 uur
€ 330,O zaterdagmorgen*
10.00 tot 12.30 uur
€ 330,(*op zaterdag niet wekelijks maar 2 x per maand les).
O Ik wil op de wachtlijst voor de:
O dinsdagmiddag O dinsdagavond O woensdagmorgen O donderdagavond O vrijdagmorgen

O zaterdagmorgen

O Ik heb wel/niet* eerder een cursus of workshop beeldhouwen in steen gevolgd (*doorstrepen wat niet van toepassing is).
Zo ja, waar en hoelang:
O Ik ben een gevorderde cursist en breng zelf een steen mee naar les, steensoort:…………………………………………
Opmerkingen/vragen:

Ik maak de deelnamekosten over in (* keuze aankruisen, niet van toepassing indien u zich aanmeldt voor de wachtlijst):
O 1 termijn van € 330,O 2 termijnen van € 167,50 (aan termijn betaling zijn € 5,- kosten verbonden).
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 cursus/wachtlijst: Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Na binnenkomst van het
formulier ontvangt u een bevestiging van aanmelding en bericht of er plek is. Maximaal 9 personen per cursus.
Betaling: De deelnamekosten dienen uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus per bank betaald te worden. Indien gewenst
kunnen de deelnamekosten, na aangeven op het inschrijfformulier, in twee delen betaald worden. Bij een cursus van 15 lessen is de
betaling van de 2de termijn uiterlijk in de week voor de 8ste les. Indien er niet voldoende aanmeldingen zijn voor een
cursus/workshop gaat deze niet door, eventueel door u al overgemaakte deelnamekosten worden dan teruggestort.
Annulering: Na aanmelding voor deelname aan de cursussen is het alleen mogelijk om te annuleren tot 2 weken voor aanvang van de
cursus. Vindt de annulering plaats binnen de 2 weken voor aanvang of na aanvang van de cursus, dan bent u 30 % van de
cursuskosten verschuldigd.
Gemiste lessen: Er vindt geen restitutie van de deelnemerskosten plaats bij een gemiste les. Gemiste lessen zijn voor eigen rekening,
indien mogelijk kunnen ze worden ingehaald op een van de andere cursusdagen als daar een keer een plekje vrij is.
Deelname: Voor alle cursussen 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.
Deelnemers doen er verstandig aan stevige schoenen naar les aan te trekken of mee te nemen, voor bescherming van uw kleding
kunt u een schort of oud overhemd meebrengen. Bij buiten werken in de zomermaanden is een zonnehoedje geen overbodige luxe.
Ingevuld aanmeldingsformulier in voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar onderstaand postadres of e-mailen naar
onderstaand emailadres.

Atelier Anneke Wessels
Postadres atelier:
Burg. Houtkoperweg 1, 4033 BJ Lienden
Tel.: 06 49860575 / 0344 785 265
Locatie atelier: Goilberdingerdijk 40a, 4106 LC Culemborg

IBAN: NL82 INGB 0005254877
BTW: NL0940.52.785.B01
KvK: 30257546
email: info@annekewessels.nl
website: www.annekewessels.nl

