Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8 – 5932 AG TEGELEN – info@tiendschuur.net

Inschrijfformulier – per post of per mail
Keramisch Atelier 2018
Naam:

___________________________________

Adres:

___________________________________

Postcode: ___________________Woonplaats:___________________________
Telefoon : ___________________________________
e-mail:

____________________________________

Handtekening:_________________________________

Schrijft zich in voor:
o

Workshop Ross Campbell – 27 en 28 januari - € 250,00

o

Workshop Fritz Rossmann – 24 en 25 februari - € 225,00

o

Workshop José Fijnaut – 17, 24 en 25 maart - € 250,00

o

Workshop Petra Wolf – 21 april - € 125,00

o

Workshop Hein Severijns – 22 april en 6 mei - € 155,00

Met deze inschrijving gaat u akkoord met onze KAT Algemene Voorwaarden Workshops 2018.

U ontvangt binnen één week na aanmelding een bevestiging van ontvangst.

Voor betaling van het lesgeld dient u de eenmalige machtiging in te vullen (zie bijlage of achterzijde formulier).

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8 – 5932 AG TEGELEN – info@tiendschuur.net

________________________________________________________________________________________

EENMALIGE MACHTIGING

Naam incassant:
Adres incassant :
Incassant ID:

S€PA

Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8, 5932 AG, TEGELEN, Nederland
NL68ZZZ410644700000 Kenmerk machtiging: ………………………………

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen om een eenmalige incasso-opdracht te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lesgeld en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.

Naam

:……………………………………………………………………………………………………….

Adres

:……………………………………………………………………………………………………….

Postcode

:………………………………….. Woonplaats

Land

:……………………………………………………………………………………………………….

Rekeningnr. (IBAN)

:……………………………………………….………… BIC-code*:…….…………………

Naam workshop

:……………………………………………………………………………………………………….

:………………………………………..

Datum ondertekening :……………………………………………………………………………………………………….
Handtekening

:

* BIC-code hoeft niet ingevuld te worden bij een Nederlands IBAN-nummer

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen
Kasteellaan 8 – 5932 AG TEGELEN – info@tiendschuur.net

Workshops Keramisch Atelier Tiendschuur
Algemene voorwaarden 2018
•

Inschrijving workshop
Inschrijving kan alleen schriftelijk plaatsvinden met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst.
Door inschrijving aanvaardt de deelnemer/opdrachtgever de toepassing van deze algemene voorwaarden.

•

Annulering
Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder kosten mogelijk tot drie maanden voorafgaand aan
de start van workshop.
Bij annulering binnen drie maanden voorafgaand aan de workshop, is de deelnemer/opdrachtgever een bedrag
verschuldigd van 10% van het workshopbedrag, met een minimum van € 100,-.
Bij annulering korter dan 1 maand voor het begin van de workshop is de deelnemer/opdrachtgever het volledige
workshopbedrag verschuldigd. Voor de deelnemer/opdrachtgever is het mogelijk te zorgen voor vervanging
door een andere deelnemer aan dezelfde workshop.

•

Betaling
De cursist ontvangt na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging en de factuur voor 50% van het
workshopbedrag. Na ontvangst van dit bedrag is de inschrijving definitief.
De cursist heeft de verplichting door middel van de eenmalige machtiging het restant van het lesgeld te
voldoen. De afschrijving vindt plaats 4 weken voor aanvang van de workshop zijnde het restant van 50% van
het totale workshopbedrag.
Indien inschrijving binnen 4 weken van de lesdatum valt, dient 100% via eenmalige incasso worden voldaan.
Bij voortijdige beëindiging van de workshop blijft altijd het volledige lesgeld verschuldigd.
Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnummer NL24 RABO 0190 5082 05.

•

Minimum aantal
Voor de workshops is een minimale en maximale groepsgrootte bepaald. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat
een workshop niet door. De cursist ontvangt dan uiterlijk 14 dagen voordat de workshop zal plaatsvinden,
bericht. Het reeds aanbetaalde lesgeld wordt dan binnen 30 dagen volledig teruggestort.
Bij teveel inschrijvingen wordt de inschrijver op een wachtlijst geplaatst.

•
•

Tenzij uitdrukkelijk door de cursist aangegeven, behoudt de Tiendschuur het recht alle beeldmateriaal gemaakt
door een van de medewerkers van de Tiendschuur voor PR doeleinden te gebruiken.

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

