Lessen volgen bij Atelier Crea7

Lestijden:
Dinsdag 19:30-22:00:
volwassenen
Donderdag 10:00-12:30:
volwassenen
Donderdag 14:00-16:30:
volwassenen
Zaterdag 10:00-12:30:
volwassenen (oneven weken)
Woensdag 15:15-17:15:
crea-les 6-12 (2-wekelijks)
Zaterdag 10:00-12:00:
crea-les 6-12 (2-wekelijks op even weken)
?
jongeren les 12-16 (2-wekelijks)
Groepen starten bij voldoende aanmeldingen.
Kinderen kunnen eerst 1 losse les (tegen betaling) afnemen om uit te proberen of de les
iets voor ze is. Daarna koop je de lessen van het (resterende) seizoen. De datums van de
lesdagen staan op de kaart. Instromen tijdens seizoen is mogelijk. Je betaalt dan resterend
aantal lessen van het seizoen. Het aantal lessen per seizoen varieert.
Mocht je kind een keer echt niet kunnen (grondige reden bv dokter, kinderfeestje, etc.),
dan is inhalen van 1 les mogelijk, mits min. 2 dagen van tevoren afgemeld. Indien er plek is,
kan inhalen in een andere groep. Zonder afmelding of bij te late afmelding en aan het eind
van het seizoen (zomervakantie en einde jaar), vervalt het recht op inhalen.
Volwassenen kunnen een workshop volgen om te kijken of de lesstijl bevalt.
Bij afname van 10 lessen kan één gemiste les worden ingehaald bij een workshop (muv WS
> €35,00) of in een andere groep (indien er plek is). Bij afname van 5 lessen is inhalen niet
mogelijk.
De lessenseries 1 en 2 bestaan uit 10 lessen.
De lessenseries 3 en 4 bestaan uit 5 lessen.
Prijzen najaar 2022:
Crea-les 6-12:
Jongeren 11-16
Volwassenen:

€ 9,00 per les – afname per seizoen (zie website)
€ 12,50 per les – afname per seizoen (zie website)
€ 280,00 (10 lessen) of €145,00 (5 lessen) zie serienummer

Betaling
De lessen worden vooraf betaald. Dat kan contant aan het begin van de 1e les of via een
bankoverschrijving:
T.n.v.
Beeldend 7
Reknr/:
NL67 KNAB 0723 1869 52
O.v.v.:
Naam (kind) + welke lessen + dag (bijv: crea 6-12 woe, serie 1 dins. avond,
etc).
Bescherm ing kleding
In het atelier zijn oude blouses en schorten aanwezig ter bescherming van kleding. Toch kan
het gebeuren dat je (m.n. kinderen) teken- of schildermateriaal op je kleding krijgt.
Aangezien het atelier niet aansprakelijk is voor beschadiging/vlekken van kleding; adviseer
ik deelnemers om ‘oude’ kleding aan te doen.

Atelier Crea7

Hoofdstraat 35 – Herten

www.ateliercrea7.nl

