
 

 

INSCHRIJFFORMULIER  SCHILDEREN   
 

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

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

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

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

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

 

 

Hierbij meld ik mij aan voor:  

 

□      4 x Schilderen  €   86,00  

□      7 x Schilderen  € 140,00 

□    10 x Schilderen  € 185,00 

 

Ik betaal het verschuldigde bedrag :   

□  overmaken op rekening NL49 KNAB 0500 1928 12 t.n.v. Galerie Yvonne de Wit  

 □  pinnen in de galerie op de Dorpsstraat 53 in Holten 

 

 

Door ondertekening verklaar ik mij akkoord met de voorwaarden (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 

   

  versie 01-21 

Beschikbare data 2021   l Tijdstippen:  

September : 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 - 28 - 29  l Dinsdagavond  : 19.30 – 21.30 

Oktober  : 5 - 6 - 12 - 13 - 19 - 20 - 26 - 27 l Woensdagmiddag  : 13.30 – 15.30 

November  : 2 - 3 - 9 - 10 - 16 - 17 - 23 - 24 - 30 l Woensdagavond  : 19.30 – 21.30 

December  : 1 - 7 - 8 - 14 – 15 l 
 



                                                           Voorwaarden 

 

1. 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 eventuele veiligheidsadviezen en is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen  

en gebruiken van beschermingsmiddelen tijdens het schilderen.  

• In het geval van wangedrag van de deelnemer, behoudt Galerie Yvonne de Wit zich het recht de 

deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.  

• Wettelijke corona en/of andere maatregelen zullen worden nageleefd.  

 

2. Inschrijving  

• Inschrijven is alleen mogelijk via dit aanmeldingsformulier. Het formulier is zonder handtekening  

niet geldig. U ontvangt een bevestiging dat u zich heeft aangemeld. 

• De deelnemer geeft zich op voor 4, 7 of 10 keer. U kunt zelf bepalen welke dagdelen u deze komt 

invullen. De geldigheid verloopt niet. 

• 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.  

 

3. Ziekte 

• Als de galerie door ziekte of afwezigheid gesloten moet blijven wordt dit via email of telefonisch  

aan u kenbaar gemaakt. U kunt het dan op een ander tijdstip inhalen.  

 

4. Prijzen  

• Het is mogelijk om tussentijds het aantal keer dat u wilt komen te verhogen. Van 4 naar 7x,  

van 4 naar 10x of van 7 naar 10x. U hoeft dan alleen het verschil met 7x of 10x bij te betalen. 

• De prijzen zijn exclusief materialen. Alle materialen kunnen in overleg eventueel wel via de  

galerie aangeschaft worden.  

• Alle prijzen zijn incl. het wettelijk geldende Btw-tarief.  

 

5. Betaling  

• De betaling kan gedaan worden op het moment dat u de eerste keer komt. Dit kan door overmaken  

op het opgegeven banknummer of d.m.v. pinnen in het atelier.  

 

6. Annulering of beëindiging  

• Tussentijdse beëindiging van deelname of andere calamiteiten geven geen recht op teruggave  

van het betaalde geld. 

 

7. Privacy  

• Uw gegevens worden niet elektronisch vastgelegd en ook niet gebruikt voor reclamedoeleinden.  

 

8. Portretrecht  

• Galerie Yvonne de Wit maakt regelmatig fotoreportages maken van bijeenkomsten, 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 bezwaar maken tegen dit automatische akkoord.  

 

 


