Kunst Atelier Theo Kerkhove 2018-2019 Inschrijfformulier
Trainingen- lessen & begeleidingen in de Teken- en kunstschilder vaardigheid.
Naam

: ………………………………………………………

Adres

: ………………………………………………………

Woonplaats

: ………………………………………………………

Postcode

: ………………………………………………………

Telefoon en of gsm

: ………………………/ ……………………………

E-mail

: ………………………………………………………

Geboortedatum

: ………/………/………….

Pakketkeuze

1(…)

/

2(…)

/

(Dag/maand/jaar)

3(…) (Vink uw keuze aan)

U kunt kiezen uit drie pakketten. In de pakketten wordt rekening gehouden met de schoolvakanties. Zie
vakantiedagen verderop in dit inschrijfformulier. Vakantiedagen worden in het rooster verwerkt.
Pakket 1  40 middagen à 3 ½ uur € 80,- p/m.
Pakket 3  20 middagen à 3 ½ uur € 40,- p/m.

Pakket 2  30 middagen à 3 ½ uur € 60,- p/m.

Bij het akkoord gaan met een bovenstaand pakket betaalt u het volledige lesgeld in 10-maand termijnen van
begin Sept. tot eind Juni. U betaalt voor de 5de van elke maand, voor de komende maand. bv. in de eerste
week van September betaalt u de eerste termijn van 60 euro voor de maand September.

U betaalt de maand dus vooraf, niet achteraf.
Uitschrijving in de loop van het seizoen is niet mogelijk tenzij dit wederzijds wordt overeengekomen. (bv. in
verband met ziekte.)
De lessen/ begeleidingen en/of trainingen worden in de middag gegeven van 14.00 tot
In het laatste half uur wordt er opgeruimd. Het wordt op prijs gesteld dat u even helpt.

18.00 uur.

Hieronder kunt u uw voorkeur voor een bepaalde middag opgeven. Ik zal proberen daar zo goed mogelijk
rekening mee te houden maar ik kan daar geen garantie over geven. Kies daarom tenminste twee dagen waarop u
zeker weet dat u ook de les op die dag kunt volgen.
Ik heb een voorkeur voor: (Ma), (Di),

Handtekening

(Wo),

(Do)

(Omcirkel tenminste 2 dagen a.u.b.)

Datum/Plaats

………………………………………………..……………………..……………………………………….
1> Ik heb geen vaardigheden, ik ben een starter (…)

2> Ik bezit de nodige Basis kennis (…)

3> Ik ben (ver)gevorderd (…)

Dit formulier terugsturen in een gefrankeerde envelop naar
Kunst Atelier Kerkhove, G. Borgesiusstr. 97, 4384 JN Vlissingen

Kunst Atelier Theo Kerkhove 2018-2019 Inschrijfformulier
Trainingen- lessen & begeleidingen in de Teken- en kunstschilder vaardigheid.

Even Weten…… Atelier beleid.
1 > Als u minder dan 3 uur van tevoren afzegt dan is de les gegeven, inhalen van deze les is dan niet
mogelijk tenzij anders wordt overeengekomen.
2 > Als u meer dan 3 uur van tevoren afzegt vanwege onvoorziene omstandigheden dan heeft u het
recht deze les of begeleiding in te halen gedurende de gehele seizoen periode dit gebeurt in overleg.
3 > U kunt inhaal lessen niet meenemen naar een volgend seizoen.
4 > Bij langdurige ziekte is het mogelijk om in overleg een andere constructie afwijkend van de
pakketten en betaling overeen te komen. U kunt niet eenzijdig de betalingen stoppen zonder overleg.
U kunt niet het atelier verantwoording voor uw ziekte laten nemen. U schrijft in voor een seizoen van
10 maanden met de daarbij behorende betalingsverplichting.
5 > Bij ziekte van mijzelf worden de lessen als inhaal lessen gezien en worden ingehaald tijdens het
cursusjaar of er wordt overgegaan tot restitutie van het lesgeld.
6 > Tijdens de Training/ begeleiding kunt u gebruik maken van de materialen van het Atelier, doeken,
speciaal papier en panelen zijn daar niet bij inbegrepen. Deze kunnen wel door het Atelier worden
geleverd. Prijzen hiervan vindt u in het atelier en op de website.
http://www:ac-artwork.eu
7 > Kosten van beschadiging van materialen tijdens de les/ begeleiding zijn voor rekening van het
Atelier, tenzij deze moedwillig zijn aangebracht.
8 > Tijdens de lessen /trainingen en begeleidingen is de koffie, thee en het bewuste koekje gratis.
9 > Tijdens de training/ begeleiding kunt u altijd, ook al ben ik met een andere cursist bezig,
uw vraag stellen.
10 > In het Atelier en in het huis wordt niet gerookt. U mag buiten roken.
11 > Ik verzoek u vriendelijk de mobiele telefoon tijdens het tekenen en schilderen uit te zetten indien
mogelijk.

12 > Het Atelier heeft altijd het recht de trainingen- lessen en begeleidingen te beëindigen.

Vul dit formulier in en stuur het terug naar:
Kunst Atelier Theo Kerkhove, G. Borgesiusstraat 97, 4384 JN Vlissingen.
LET OP
(Maak een kopie voor uzelf.)!!!

Kunst Atelier Theo Kerkhove 2018-2019 Inschrijfformulier
Trainingen- lessen & begeleidingen in de Teken- en kunstschilder vaardigheid.

=================<<<

Betalingsgegevens

>>>=================

De maandelijkse termijnbetalingen kunt u doen op:
IBAN REK  NL34 INGB 000 1 4342 32

t.n.v. Dhr. AC. Kerkhove.

Onder vermelding van Teken- & kunstschilderles - Maand.
Vaak wordt de maand vermelding vergeten, ik verzoek u vriendelijk dat wel te
doen vanwege administratieve redenen. Bij voorbaat dank.
=========================================================

Pakket prijzen:
Pakket 1  40 middagen à 3 ½ uur € 80,- p/m. Totaal € 800,Pakket 2  30 middagen à 3 ½ uur € 60,- p/m. Totaal € 600,Pakket 3  20 middagen à 3 ½ uur € 40,- p/m. Totaal € 400,'s middags van 14.00 tot 17.30 uur. (3 ½ uur )
Het totale lesgeld wordt in 10 termijnen betaald.
Het lesgeld is als volgt tot stand gekomen :
1 les van 3 ½ uur kost 20 euro incl. 21 % btw. Dat komt neer op 5,70
per uur minus de 21 % btw is dat 4,50 per uur.

De lessen, Trainingen of begeleidingen starten in de eerste
weken van september.

