
 

Aanmeldingsformulier 

 

Activiteit:        Startdatum activiteit:  

 Cursus basis grimeren       Kosten:  € 

 Vervolgcursus grimeren  

 Workshop grimeren 

 Workshop schilderen 

 Creatief feestje voor kinderen 

 Workshop voor kinderen 

 Cursus tekenen en schilderen voor kinderen 

 Bellypaint 

 Grime 

 

Naam cursist:        Geboortedatum:  

 

Adres: 

 

Postcode en plaats: 

 

Telefoonnummer:    E-mailadres:  

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u dat de deelnemer WA verzekerd is en dat u akkoord gaat met de 

algemene voorwaarden. 

 

 

Plaats   Datum  Naam    Handtekening  

 

Hoe heeft u Creaviev gevonden: _______________________________________________________________________________________ 

 

Algemene voorwaarden Creaviev,  8 maart 2009 

• Aanmelding geschiedt voor de gehele duur van de cursus. 

• Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. invulling, ondertekening (door ouders, voogd of verzorgers) en inleveren van het 

inschrijfformulier.  

• Na het inleveren van het inschrijfformulier is de plaatsing definitief, zolang het maximale aantal voor de activiteit niet is bereikt 

• Met de aanmelding verbindt U zich voor de gehele duur van de opgegeven activiteit. Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk. 

• Plaatsing en indeling geschiedt op volgorde van binnenkomst.  

• Het te betalen bedrag van de activiteit, dient bij aanmelding contant betaald te worden. 

• Wilt u een bewijs van betaling, maak dan een kopie van de inschrijving en neem deze mee op het moment van inschrijven. 

• Gemiste cursuslessen kunnen niet worden gerestitueerd.  

• Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus/workshop wordt deze geannuleerd en het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. 

• Tot 48 uur voor aanvang van de cursus of workshop, kunt u de deelname annuleren. 

• Bij ondertekening geeft U aan dat de deelnemer WA verzekerd is.  

• Deelnemers komen op 'eigen risico'. ´Creaviev´ is niet aansprakelijk voor verlies, ongeval, ziekte, diefstal of andere vormen van schade, opgelopen 

gedurende de lessen. 

• Alle prijzen zijn onder voorbehoud. 

• Eventueel gemaakte foto´s kunnen voor publicatie doeleinden gebruikt worden. 

• Heeft u bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een allergie, bespreek deze dan voor inschrijving. 

Creaviev / Viviënne Palmen 

Pastoor Schijnsstraat 25 

6142BM  Einighausen 

046 – 4350460 

vivienne.palmen@creaviev.nl 

www.creaviev.nl 


