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Voor aanmelding hoeft u niet te kunnen tekenen of schilderen,
De cursus/workshop is geen groepstherapie en geen resultaat gerichte tekenopleiding, maar
lekker creatief bezig zijn en inzichten verwerven in uw eigen kunnen en levensloop,
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het onderstaande telefoonnummer of
emailadres,
Alle cursussen zijn incl. groot papier, vierkant papier, sommige verven, behalve
kleurpotloden en een A3 schetsboek mag u zelf aanschaffen, of meebrengen. Ik heb met
korting div. materialen.
Alle workshops zijn altijd incl. de benodigde materialen, mits anders bij info aangegeven.
Zoals bijv. excl. Een groot canvas. Bij sommige dagworkshops zit tevens een lunch. Mocht u
bijzondere dieetwensen hebben geef dit aan mij door, ik houd hier graag rekening mee,
Aanmelding kan schriftelijk, mondeling of telefonisch, dit is bindend! Na inschrijving krijgt
u een bevestigingsmail,
Dan mag u het cursusgeld overmaken voor het definitief maken van uw plek,
De annuleringsregel is bindend, wel kan er binnen 2 dagen van aanmelding en deze
bevestigingsmail nog worden afgemeld, hierna geldt,
Bij annulering van 4 weken voor de cursus is 75% van het lesgeld verschuldigd,
Hierna is het gehele lesgeld verschuldigd, tenzij er voor een plaatsvervanger gezorgd kan
worden, mocht het cursusgeld al zijn overgemaakt dan reken ik € 25,- administratiekosten
of u kunt het onderling regelen zonder kosten uiteraard,
Uw plek is definitief gereserveerd als u het cursusgeld over heeft gemaakt op
postbanknummer NL89INGB0004624445 t.n.v. Creativiteitscentrum INSIDE OUT, of in
overleg bij de aanvang van de cursus/workshop (bij een cursus is overleg voor betaling in 2
of 3 termijnen mogelijk met een toeslag van 10% administratiekosten), BIC is INGBNL2A,
Bent u een zakelijke klant en wenst u een nota dan zal het cursusbedrag vermeerderd
worden met 21% BTW. Als particulier ontvangt u altijd een kwitantie,
Op volgorde van binnenkomst is uw plek gegarandeerd, mocht een cursus vol zijn dan kunt u
kiezen voor een andere cursus of op de wachtlijst geplaatst worden voor het nieuwe
seizoen,
Er bestaat een kans dat de workshop of cursus door te weinig deelname niet door kan gaan.
In dat geval heeft u natuurlijk wel recht op restitutie van het lesgeld,
Mocht u een les/workshop niet kunnen of uitvallen, ongeacht de reden, dan mag deze in een
andere groep of in een volgend seizoen seizoen worden ingehaald, mits er plek is en dit
overleggen we dan samen, maar houd het wel zelf in de gaten! Let op: dit is een coulance
regel en uw tegoed voor dezelfde les/workshop blijft 2 jaar geldig en kan niet ingewisseld
worden voor geld, goederen of andere lessen/workshops,
Groepen kunnen zich inschrijven n.a.v. een prijsopgave en akkoord,
We vragen uw begrip voor deze procedure. De ervaring heeft geleerd dat veel mensen het
niet zo nauw nemen met inschrijven en zich gemakkelijk vlak voor de workshop/cursus
uitschrijven zonder iets betaald te hebben of gewoon niet komen opdagen, terwijl de ruimte



al is klaar gemaakt en verwarmt, een ander is afgewezen omdat het vol zit, en het materiaal
al klaarligt etc. Ik ben dus genoodzaakt mij aan deze regels te houden, de ervaring leert
helaas dat dit nodig is te melden.
Op een heel fijn en creatief cursusseizoen!
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Routebeschrijving

Met de auto:
Vanaf de snelweg Zuiden en Westen:

Afslag Zwolle-Centrum. Onderaan de snelweg linksaf, viaduct onderdoor. Verkeerslichten rechtsaf, na
een aantal stoplichten bij de Dobbe (meertje) linksaf. Dit is de Rijnlaan. Deze helemaal uitrijden, over
de hobbels, en dan aan de rechterhand zie je de Wijde AA en dan iets verder staan de borden einde
Zwolle, dan is het meteen deze 1e boerderij rechts, nummer 2. Zet de auto ergens op de oprit. De
ingang is de grote deel, 1e deur met de koebel ernaast.

Vanaf de snelweg Noorden:

Afslag Zwolle-Noord. Onderaan de snelweg rechtsaf de stoplichten. Dan kom je op de
Zwartewaterallee. 2e stoplichten rechtsaf, richting Dobbe. Dit is de Rijnlaan. Deze helemaal uitrijden,
aan de rechterhand zie je de Wijde AA en dan een stukje verder staan de borden einde Zwolle, dan is
het meteen deze 1e boerderij rechts, nummer 2. Zet de auto ergens op de oprit. De ingang is de grote
deel, 1e deur met de koebel ernaast.

Vanaf Centrum:

Richting Aalanden, Dobbe. De Rijnlaan helemaal uitrijden, aan de rechterhand zie je de Wijde AA en
dan rechtdoor staan de borden einde Zwolle, dan is het meteen deze 1e boerderij rechts, nummer 2.
Zet de auto ergens op de oprit. De ingang is de grote deel, 1e deur met de koebel ernaast.

Met de fiets:

Het hangt een beetje van je wijk af, maar als Zwollenaar ken je Rijnlaan vast. Richting de Aalanden.
Vanaf de Rijnlaan is het helemaal doorrijden, tot aan je rechterhand je de Wijde AA ziet en dan nog
een stukje doorfietsen staan de borden einde Zwolle, dan is het meteen deze 1e boerderij rechts,
nummer 2. Zet de fiets voor de dakpannen. De ingang is de grote deel, 1e deur met de koebel ernaast.

Met de bus:

Stadsbus 4 richting Aalanden: vanaf station ca. 15 min. rijden. Vertrektijden 5 over en 5 over half en
20 over en 10 voor, door de weeks! Uitstappen Oosterdiep, dan oversteken en omkeren en de heuvel
over lopen. Dan nog ca. 5 minuten lopen. Aan de rechterhand zie je de Wijde AA en borden einde

Zwolle, dan is het meteen deze 1e boerderij rechts, nummer 2. De ingang is de grote deel, 1e deur met
de koebel ernaast.

