INSCHRIJFFORMULIER: ATELIER 10. SEIZOEN 2019-2020
CURSUSSEN TEKENEN EN SCHILDEREN/PORTRET.
Ondergetekende:

Naam:

_________________________________________________________________________________________

Adres:

_________________________________________________________________________________________

Postcode: ____________________________ Woonplaats: ____________________________________________
Telefoon: _____________________________ E-mail __________________________________________________
schrijft in voor de cursus(sen):

O Maandagochtend: 10.0O–12.30 uur (2,5 uur). Start 23 september

27 lessen portret (exclusief modelbijdrage = max. €110) ……………………………………… € 490
(4 termijnen van €122,50)
O Maandagmiddag: 13.30-16.30 uur (3 uur). Start 23 september.
27 lessen tekenen en schilderen, materialen en technieken …………………………… € 560
(4 termijnen van €140)
O Woensdagavond: 19.15-21.45 uur (2,5 uur). Start 25 september
27 lessen portret (exclusief modelbijdrage = max. €110) …………………………………….. € 490
(4 termijnen van €122,50)
O Vrijdagochtend: 09.15-12.15 uur (3 uur). Start 20 september.
27 lessen tekenen en schilderen, werken vanuit opdrachten ..………………………… € 560
(4 termijnen van €140)

0 Ik heb de inschrijvingsvoorwaarden gelezen en ga er mee akkoord.
0 Ik geef Annemiek Jongen toestemming de door mij hierboven
ingevulde persoonlijke gegevens te gebruiken voor het doorgeven van
informatie m.b.t. de cursus waar ik mij voor ingeschreven heb of
overige relevante ‘schilder’informatie.
Datum: ________________________________ Handtekening:___________________________________________

Dit formulier a.u.b opsturen naar: Annemiek Jongen
Marconistraat 79 6224GC Maastricht

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN:

Inschrijven geschiedt door het opsturen van een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier.
Elke deelnemer vult een eigen formulier in en ondertekent dit.
Ná inschrijving ontvangt u voor iedere termijn een factuur (via email):
Betaling in 4 termijnen: 1e factuur in september , 2e factuur in november ,
3e factuur in januari , 4e factuur in maart .
Het cursusgeld is inclusief koffie/thee + ‘een zoet mondje’.
Het cursusgeld is exclusief materiaal en modellengeld.
Indien er modellengeld verschuldigd is wordt dit in 2 termijnen; september én januari,
contant betaald aan docente Annemiek Jongen.
Een cursus gaat door bij minimaal 6 inschrijvingen.
Er kunnen maximaal 8 deelnemers inschrijven.
Indien deelname aan een les niet kan doorgaan wegens te veel of te weinig
aanmeldingen, heeft u recht op volledige restitutie van reeds betaalde termijnen.
“Gemiste lessen”:
Lessen die uitvallen vanwege docente worden ingehaald.
In de herfstvakantie, kerstvakantie en carnavalsvakantie is er géén les.
Cursisten hebben recht op maximaal 2 inhaallessen per cursus in geval van lessen die
gemist worden a.g.v. ziekte, werkverplichtingen of andere ‘overmachtssituaties’.
Wanneer je zelf het ritme/aantal van de lessen wilt bepalen betaal je €22,50 voor
een les van 2-en-een-half uur en €25 voor een les van 3 uur.
De cursussen starten vanaf vrijdag 20 september 2019.

Mob. 06-28201166

www.annemiekjongen.nl

email: amjongen@xs4all.nl

