A29, Zeefdruk
Let op: je kunt in een pdf formulier niet rechtstreeks typen. Print het pdf formulier uit, vul het met
de hand in, kopieer het naar je computer en stuur het jpg bestand aan mij per email, of stuur het
per post naar mijn correspondentie adres.
Inschrijvingsformulier:
Achternaam .......................................................................................................................
Voornaam ........................................................................................................... M/V
Adres .......................................................................................................................
Postcode/Woonplaats ........................................................................
Telefoon ................................................
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………
Wil deel nemen aan een cursus/workshop zeefdruk, in de werkplaats van A29, cursusjaar 2016/17:
Docent : Jeanne Verbruggen Locatie: A29, van Heutszstraat 29A, 6521 CT Nijmegen.
Kijk op www.a29-nijmegen.nl voor actuele informatie.
o Aankruisen wat van toepassing is.
Cursus van 10 keer op:
o dinsdagavond 19.30 – 22.30 o woensdagochtend 09.30 – 12.30.

kosten € 295,00

Opfris- of Kennismakingscursus van 4 keer op:
o dinsdagavond 19.30 – 22.30 o woensdagochtend 09.30 – 12.30.

kosten € 120,00

o Een 10-strippenkaart Vrije Werkplaats, exclusief materiaal. Aanmelden per keer kosten € 145,00
Materiaalkaarten van € 10,00, € 20,00 en € 50,00 zijn vooraf te kopen
o Workshop Zeefdrukken op Papier, duur 5 uur, inclusief materiaal
kosten p.p. € 70,00
o Workshop Zeefdrukken op Textiel, duur 5 uur, exclusief textiel
kosten p.p. € 60,00
o Studentenkorting 5%
De cursussen/workshops gaan door bij minimaal 5 aanmeldingen.
Workshops worden in onderling overleg gepland.
Betaling twee weken voor aanvang.
Rekening nummer : NL19 TRIO 0197 9054 98
t.n.v. : Zeefdruk Jeanne Verbruggen
Adres: Heijestraat 10
6531 BH Nijmegen
Telefoon: 06 42871830
E-mail: verbruggenjeanne@gmail.com
 Met ondertekening en toezending van het inschrijfformulier geef je aan akkoord te gaan met de
algemene voorwaarden. (Zie volgende pagina) In het geval van minderjarigheid, dient de verzorgende
te ondertekenen en dit te laten weten per e-mail.
Plaats..................................................
Handtekening.....................................

Datum.........................

ALGEMENE VOORWAARDEN Zeefdruk A29 Nijmegen 2016-2017
(m.u.v. de betalingsregeling, zijn deze algemene voorwaarden conform de algemene voorwaarden die
voorheen van kracht waren voor de lessen beeldend van de Lindenberg):
 Wijze van betalen cursussen: Met deze inschrijving verplicht de cursist zich tot betaling van de

volledige cursuskosten aan de docent, vooraf aan de eerste lesdag van de betreffende termijn.

 Bij inschrijving tussentijds, betaal je naar rato van de nog resterende lessen voor de cursusduur.
 In overleg met de docent kan in termijnen betaald worden, met dien verstande dat de betaling

plaats vindt vóór het ingaan van de nieuwe termijn.

 Geld terug: Alleen bij omstandigheden van overmacht kan in overleg restitutie plaatsvinden van










een deel van het lesgeld. Privé vakanties e.d. worden niet tot overmacht gerekend. Tijdens de
reguliere schoolvakanties is er geen les geprogrammeerd.
Als aan het einde van het schooljaar blijkt dat (buiten de vakanties en vrije dagen om) door ziekte
of verhindering van de docent of noodgedwongen sluiting van de werkplaats meer dan twee
lessen zijn vervallen , ontvangt de cursist restitutie voor de gemiste lessen.
Als een docent verhinderd is, probeert de docent een vervangend docent in te zetten of er vindt,
in overleg met cursisten, een vervangende les plaats op een nader overeen te komen tijdstip.
Het inzetten van een andere docent, een vervangende les of je eigen verzuim leidt niet tot
restitutie.
Afmelding voor een les: niet verplicht maar het is prettig voor een docent om te weten of een
cursist verhinderd is en niet komt. Achteraf laten weten is geen bezwaar.
Onvoldoende inschrijving op een cursus: De docent behoudt zich het recht voor om een cursus te
annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. De minimale groepsgrootte is 8, maximaal is 12
cursisten. Dit wordt uiterlijk een week voor de startdatum van de cursus besloten. De
ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd en cursusgeld dat al
betaald is, wordt gerestitueerd.
Aansprakelijkheid: De docent is niet aansprakelijk voor diefstal en schade door ongevallen en/of
verkeerd gebruik van materialen.

