
 

INSCHRIJFFORMULIER SCHILDERCURSUS 2020  

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PC/Woonplaats : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Emailadres : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hierbij meld ik mij aan voor:  

 

De cursus Oktober/November 2020 (week 40 t/m week 49) 

□  29 september Dinsdagavond  19.30 – 21.30 uur  

□  30 september Woensdagmiddag  13.30 – 15.30 uur 

□  30 september  ONDER VOORBEHOUD Woensdagavond  19.30 – 21.30 uur  

 

De cursus Maart/April 2021 (week 10 t/m week 19) 

□  2 maart 2021 Dinsdagavond  19.30 – 21.30 uur  

□  3 maart 2021 Woensdagmiddag  13.30 – 15.30 uur 

□  3 maart 2021  ONDER VOORBEHOUD Woensdagavond  19.30 – 21.30 uur  

 

De woensdagavond cursus is op dit moment vol; u kunt worden ingedeeld als er een plek vrijkomt. 

   Een privé cursus buiten de reguliere cursustijden om is ook mogelijk! 

____________________________________________________________________________________ 

 

□  De prijs per cursus van 10 lessen met eigen materialen  €  175,00 

□  De prijs per cursus van 10 lessen all-in* met 1 x een 3D-doek 100x100 cm. €  325,00 

□  De prijs per cursus van 10 lessen all-in* met 1 x een linnen doek 100x100 cm. €  350,00 

□  Extra kosten voor een privé cursus op een door u gekozen tijdstip  €  125,00  extra 

Het is uiteraard mogelijk om tijdens de cursus extra doeken aan te schaffen. De kosten hiervoor zijn: 

€ 40,00 voor een 3D doek 100 x 100 cm. en € 65,00 voor een linnen doek 100 x 100 cm. De kosten 

voor een standaard zwarte of witte baklijst (35 mm hoog/10 mm rand) van 100 x 100 cm. zijn € 65,00.  

Inlijsten en/of andere formaten van doeken en/of baklijsten op aanvraag mogelijk.  

____________________________________________________________________________________ 

 

Ik betaal:   □  per vooruitbetaling op rekening NL48 KNAB 0255 5102 33 t.n.v. Yvonne de Wit  

 □  pinnen in de galerie op de Dorpsstraat 53 in Holten 

 

Door ondertekening verklaar ik mij akkoord met de cursus- en betalingsvoorwaarden (zie hieronder).  

Bij minderjarigen dient de ouder/verzorger dit formulier te ondertekenen. 

Naam :  

Datum :  

Plaats : 

Handtekening :  

 

 Formulier invullen en opsturen naar of afgeven in het atelier op de Dorpsstraat 51/53 – 7451 BS  Holten 

of inscannen en mailen naar info@galerieyvonnedewit.art 

 

 

* All-in:  U kunt tijdens de cursus in de galerie gebruik maken van de volgende materialen: verf, kwasten, 

paletmessen, medium, pasta en houtskool. Bij all-in hoeft u na de cursus de kwasten/paletmessen ook niet 

schoon te maken, dat doen wij voor u. Alle gebruiksmaterialen blijven eigendom van de galerie.  

Het schilderij wordt als het klaar is door ons afgelakt en voorzien van een ophangsysteem (excl. baklijst).  

Tevens wordt het, indien u dat wenst, bij u thuisbezorgt. 



 

 

Cursus- en betalingsvoorwaarden. 
 

Algemeen  

• Galerie Yvonne de Wit is niet aansprakelijk voor schade en/of verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers.  

• Galerie Yvonne de Wit is niet aansprakelijk voor ongelukken. De deelnemer dient zich ten alle tijde te houden  

aan de veiligheidsadviezen van de docent en is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en gebruiken van 

beschermingsmiddelen tijdens het werken in onze lessen.  

• Bij het niet of onvolledig betalen van de cursus of in het geval van wangedrag van de deelnemer, behoudt  

Galerie Yvonne de Wit het recht de deelnemer van verdere deelname aan de cursus uit te sluiten.  

Inschrijving  

• Inschrijven op alle cursussen is alleen mogelijk via het aanmeldingsformulier (op papier). Het papieren formulier is zonder 

handtekening niet geldig. U ontvangt een bevestiging dat u zich heeft aangemeld voor de cursus.  

De deelnemer geeft zich op voor de gehele cursus van 10 lessen. Instromen in een lopende cursus is in overleg soms 

mogelijk. Plaatsing voor de cursus geschiedt in volgorde van binnenkomst inschrijving. 

• Indien de deelnemer minderjarig is zijn de ouders en/of verzorgers betalingsplichtig. Zij dienen op het inschrijfformulier hun 

gegevens in te vullen en te ondertekenen.  

Proefles 

• Eén gratis proefles is mogelijk. Opgeven voor een proefles kan NIET met dit formulier, u dient zich hiervoor apart op 

te geven via email of telefonisch. U wordt dan op een afgesproken dag ingeroosterd. Indien u na de proefles besluit tot 

deelneming  aan de cursus wordt de gratis proefles beschouwd als eerste reguliere les. Als u gebruikt wilt maken van een 

proefles dient u altijd eigen materialen mee te nemen. 

Privéles 

• Het is ook mogelijk om een privécursus te doen, u bent dan de enige cursist. De extra kosten bedragen € 100,00 en komen 

bovenop de prijs van de gekozen cursus. De 10 lessen worden dan in overleg met Yvonne op een ander tijdstip gegeven.  

Portretrecht  

• Galerie Yvonne de Wit laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, voorstellingen en exposities. De foto’s kunnen 

gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan 

met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord.  

Afwezigheid  

• Bij afwezigheid dient de deelnemer zich tijdig af te melden bij Galerie Yvonne de Wit. 

• Bij ziekte of afwezigheid van Yvonne wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Is dit niet mogelijk, dan wordt de  

les schriftelijk dan wel telefonisch afgelast. De les wordt dan op een later tijdstip ingehaald.  

• Indien door afwezigheid van Yvonne de cursus voor langere tijd niet kan plaatsvinden zal het cursusgeld naar rato 

worden gecrediteerd. 

Prijzen en materiaalkosten  

• Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen van de cursussen exclusief materialen. Alle materialen zijn uiteraard in de galerie 

aan te schaffen tegen concurrerende prijzen.  

Betaling  

• De cursussen dienen per vooruitbetaling betaald te worden op het opgegeven banknummer of d.m.v. pinnen in het atelier 

op het moment dat de cursus start. Indien de betalingsplichtige niet betaalt, wordt de deelnemer voor verdere deelname aan 

de cursus uitgesloten. 

Galerie Yvonne de Wit is verplicht het wettelijke Btw tarief van te hanteren voor deelnemers. De getoonde prijzen zijn incl. 

het geldende Btw-tarief. 

Annulering of wijziging  

• Annuleren van deelname aan een cursus of wijziging van startdatum/cursusdag, kan alleen schriftelijk of per e-mail.  

• De deelnemer kan uiterlijk tot één maand vóór aanvang van de cursus annuleren of van startdatum wijzigen. Bij annulering 

in de periode na bevestiging van de cursus of ná aanvang van de cursus is de deelnemer het gehele cursusbedrag 

verschuldigd.  

• Tussentijdse beëindiging van deelname aan de cursus geeft geen recht op teruggave van een deel van het cursusgeld 

aangezien er voor de deelnemer een volledige cursusplaats is gereserveerd.  

 

 

 


