
                                       Inschrijfformulier Zomerworkshops 2018 Atelier Anneke Wessels 
______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Atelier Anneke Wessels 
Tel.: 06 49860575 / 0344 795 265 
Postadres atelier:  
Burg. Houtkoperweg 1, 4033 BJ Lienden  
Locatie atelier:  
Goilberdingerdijk 40a, Culemborg  

 

 

IBAN nr.: NL82 INGB 0005254877 
BTW nr.: NL0940.52.785.B01 

KvK Utrecht nr: 30257546 
email: info@annekewessels.nl 

websites: www.annekewessels.nl 
www.facebook.com/AtelierAnnekeWessels 

 

Ondergetekende, 
 

Naam: dhr / mevr……………………………………………………………………………………….…………………………………………….……….. 
 

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

Postcode:……………………………………….…Woonplaats:………………..………………………………………………………..…………….……. 
 

Telefoon: ……………………………………….…E-mail:……..…………………………….……………………………………………………..……….. 
meldt zich aan voor:  hieronder graag alle O dagen aankruisen die u wilt komen, bij meerdere dagen hoeven dit niet perse aansluitende 
dagen te zijn, u kunt dus ook pauzedagen inlassen en de gewenste dagen verdelen over de 3 weken. 
Indien uw aanmelding voor 2 of meer personen is, dan kunt u dit bij opmerkingen aangeven. Ondergetekende ontvangt dan de factuur voor 
alle deelnemers. Mochten de meekomende personen ieder een eigen factuur willen ontvangen, dan moeten deze meekomende personen 
ieder een eigen formulier invullen en opsturen. 
 

Juni   Juli   Augustus  Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur 
O wo. 27-6  wo. 25-7  wo. 15-8 Per dag maximaal 8 deelnemers 
O do. 28-6  do. 26-7  do. 16-8 
O vr. 29-6  vr. 27-7  vr. 17-8 
O za. 30-6  za. 28-7  za. 18-8 
O zo. 01-07  zo. 29-7  zo. 19-8 
 

€ 78,- p.p.p.d., bij deelname aan 1 dag, bij werken in speksteen incl. klein stukje speksteen, exclusief lunch 
€ 74,- p.p.p.d., bij deelname aan 2 t/m 4 dagen, exclusief steen en lunch  
€ 70,- p.p.p.d., bij deelname aan 5 of meer dagen, exclusief steen en lunch  
 

Alle workshops zijn inclusief gebruik van werkbokken, gereedschap, onbeperkt koffie, thee, frisdrank en koekjes o.i.d. 
Bij meerdere dagen wordt op de eerste dag een steen uitgekozen, de prijs is afhankelijk van de steensoort en het gewicht.  
 

Lunch:  
U kunt naar eigen keuze de workshop uitbreiden met een lunch van Restaurant Caatje aan de Lek.  
Komt u meerdere dagen dan geeft u uw lunchkeuze alleen aan voor de eerste dag, die dag geeft u dan de bestelling voor de 
volgende dag aan. Zelf een lunch meebrengen naar de workshop is ook mogelijk 
 
Lunchkeuze graag aankruisen: 
O Ik breng mijn eigen lunch mee  
O ik bestel……..x Caatjes Workshoplunch: 2 belegde broodjes, koek, krentenbol oid,  € 10,- p.p. 

Caatje varieert iedere dag de samenstelling van de lunch, deze wordt rond half 1 naar het atelier gebracht en daar 
genuttigd. Het afrekenen van de lunch gaat contant via Anneke (graag gepast betalen) op de dag van de workshop.  
Heeft u eventueel een bepaalde voedselallergie, dit dan graag vermelden bij de opmerkingen. 
 

O Ik ontvang graag per email een overnachtingsoverzicht van de B&B adressen in de omgeving van het atelier. 
 

O Ik breng zelf steen mee, steensoort:  

O Opmerkingen: 

 

 
 

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van de inschrijf / deelnamevoorwaarden van Atelier Anneke Wessels  
(zie hieronder).  
Datum: ………………………………………………………  Handtekening: …………………………………………………………..  
 

Het ingevulde aanmeldingsformulier opsturen naar onderstaand emailadres of postadres 

  
Inschrijf / deelnamevoorwaarden Atelier Anneke Wessels:  
Aanmelden: Er is geen minimum aantal deelnemers, maximaal 8 deelnemers. Alle dagen gaan gegarandeerd door. 

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Na binnenkomst van het formulier ontvangt u bericht of 
er nog plaats is en, indien ja, een bevestiging van aanmelding. 
Betaling: Bij aanmelding voor 1 dag is contante betaling op de dag van de workshop mogelijk, dan alleen wel zo gepast 

mogelijk betalen. Bij aanmelding voor 2 of meer dagen is alleen betaling vooraf per bank mogelijk. Bij betaling per bank dient 
deze uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de 1ste workshopdag betaald te zijn.  
Lunch: Een gedane lunchbestelling kan tot uiterlijk 1 dag voor aanvang van de workshop gewijzigd worden.  
Annulering: Tot 2 weken voor aanvang van de workshop kunt u de workshop gratis annuleren, daarna wordt er 30 % van 

de workshopprijs aan annuleringskosten gerekend. 
Deelname: Voor alle cursussen geldt dat van alle deelnemers wordt verwacht dat de veiligheidsvoorschriften in acht worden 

genomen en dat deelname op eigen risico is. Beschadiging aan en/of zoekraken van persoonlijke eigendommen is voor 
eigen risico. Deelnemers doen er verstandig aan stevige en dichte schoenen naar de workshop aan te trekken of mee te 
nemen, ook is het handig om een zonnehoedje mee te brengen. Bij zeer warm weer wordt er buiten onder een partytent of 
parasol gewerkt, bij regen wordt er onder een partytent of in het atelier gewerkt. 
 


