LEIDEN:2018
DOZEN IN AL HUN VORMEN
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maak uw doos naar eigen ontwerp
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Vijfdaagse workshop waarin de deelnemers dozen naar eigen keuze en ontwerp kunnen maken.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een stolp- of halsdoos, een foedraal of verschillende typen overslagdozen, Japanse omslagdozen of bijzondere dozen met hoekige of gebogen vormen naar eigen ontwerp, etc. te maken.
De dozen zullen worden bekleed met papier en/of linnen.
Ieders persoonlijke weekprogramma wordt in overleg vastgesteld.
Doordat iedereen individueel aan het werk is, biedt deze workshop tevens een unieke mogelijkheid
om, door de verscheidenheid aan dozen, van elkaar te leren.
Individueel en op eigen tempo werkend.
Voor:			

beginners en gevorderden.

Groepsgrootte:

minimaal 6 deelnemers, maximaal 10 deelnemers

Locatie: 		

Boekbinderij Papyrus, Frambozenweg 173, Leiden (NL)

Data: 		

30 / 04 – 04 / 05 / 2018

Dagelijks van:

10.00 – 17.00 uur, (inclusief lunchpauze).

Kosten: 		

€ 650,00 p.p. Hierin inbegrepen: materialen, lunch, koffie/thee en 21% BTW.

Gereedschap is aanwezig.
Deelnemers kunnen in het Nederlands, Engels of Duits begeleid worden.
Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de deelnemer.
Aanmelding door insturen van inschrijfformulier.

LEIDEN:2018
BOXES IN ALL FORMS
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make your own designed box
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A five-days workshop where the participants can make boxes of their own choice and design.
It is possible to make a neck-box, a slip-case or cover-box, different types of clam shell boxes, Japanese drop-back boxes or all kind of boxes with angular forms or concave and convex forms and
such in your own design.
The boxes will be covered with paper or book cloth.
The personal program will be decided by mutual arrangement.
Because all the participants are working on their own designs, there are all kinds of different forms.
This gives a perfect opportunity to learn from each other. Important situations in working will be covered with the group as a whole.
The participants will work individually and at their own pace.
For beginners and advanced students.
A group will consist of a minimum of 6 participants, maximum of 10 participants.
Location: 		

Boekbinderij Papyrus, Frambozenweg 173, Leiden (NL)

Dates: 		

30 / 04 - 4 / 05 / 2018

Hours:		

10.00 a.m. – 5.00 p.m. (including lunch break)

Registration fee is € 650,00 p.p. The price includes materials, lunches, coffee / tea and 21% VAT.
Tools will be provided.
The participants can be supported in Dutch, English and German.
Travel and accommodation expenses are for the account of the participants.
Enrolment by means of the enrolment form.
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INSCHRIJFFORMULIER

ENROLMENT FORM

Naam:
Voornaam:
Adres:
PC Plaats:
Land:
Telefoon:
Mobiel:
Naam bedrijf:
BTW-nummer:
E-mail:
Datum:

Last name:
First name:
Street:
Postal code and city:.
Country:
Telephone:
Cell phone:.
Name company:
VAT number:
E-mail:
Date:

Aanmelding voor de workshop:
‘dozen in al hun vormen’, 30/04 – 04/05/2018

Enrolment for the workshop:
‘boxes in all forms’, 30/04 – 04/05/2018

Locatie: Location:
Boekbinderij Papyrus, Frambozenweg 173, Leiden

Handtekening:

Signature:

Dit inschrijfformulier zenden aan:
Cor Aerssens
Burg. J. Arkemastraat 5
9989BW Warffum (Gr)
òf:
info@cor-aerssens.nl

Send this enrolment form to:
Cor Aerssens
Burg. J. Arkemastraat 5
NL - 9989BW Warffum (Gr)
òr:
info@cor-aerssens.nl

Let op: Door inzending en ondertekening van het
volledig in te vullen inschrijfformulier verklaart
men zich accoord met de algemene voorwaarden
vermeld in ‘zakelijke voorwaarden’.

Note: by signing and posting a completely filled-in
enrolment form, participants declare themselves to
be in agreement with the general preconditions
stated in the ‘terms of enrolment’.

Wissen

Afdrukken

Clear form

Print
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zakelijke voorwaarden
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Aanmelding voor een cursus/workshop kan enkel schriftelijk geschieden door het inzenden van het volledig
ingevulde inschrijfformulier.
Aanmelding houdt tevens in dat men akkoord gaat met de voorwaarden zoals hier omschreven.
In alle hier verder omschreven bepalingen geldt de postafstempeling als datum van verzending.
De cursus/workshop vindt plaats op de locatie zoals aangegeven in de omschrijving.
Mocht zich hierin een verandering voordoen dan wordt men hiervan uiterlijk 6 weken voor aanvang van de cursus/workshop schriftelijk op de hoogte gesteld. Men is dan vrij om te kiezen of men alsnog aan de cursus/workshop wilt deelnemen of niet.
Binnen twee weken na verzending van de locatiewijziging dient hierop schriftelijk uitsluitsel gegeven te zijn.
Bij geen of te late reactie wordt de deelname aan de cursus/workshop als bevestigd beschouwd.
Het inschrijfformulier en de betaling van de totaal verschuldigde kosten dienen uiterlijk 4 weken voor de desbetreffende cursus/workshop door mij ontvangen te zijn.
Men ontvangt daarop, naast de rekening met BTW, een schriftelijke bevestiging van de inschrijving cq betaling.
Deelnemers worden in volgorde van betaling van het totaalbedrag van de cursus/workshop toegelaten
Indien nodig wordt er een wachtlijst aangelegd.
Bij annulering gelden de volgende regels:
–– Annulering kan enkel schriftelijk geschieden.
–– Bij annulering in de periode tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt het reeds betaalde bedrag met aftrek van 15 % van de totaal verschuldigde kosten voor de cursus/workshop terugbetaald of
anders in rekening gebracht.
Bij annulering in de periode vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop wordt het reeds
betaalde bedrag met aftrek van de helft van de totaal verschuldigde kosten voor de cursus/workshop terugbetaald
of anders in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus/workshop en tijdens de cursus/workshop worden de
totaal verschuldigde kosten voor de cursus/ workshop in rekening gebracht.
Dit geldt tevens voor als men zonder bericht tijdens de cursus/workshop niet komt opdagen.
Bij niet nakomen van de financiële verplichtingen, na de eerste maning, ben ik gerechtigd om alle rechtsmaatregelen te nemen tot nakoming van betaling van de vordering.
De kosten hieruit voortvloeiend komen voor rekening van de deelnemer (m/v).
Tevens heb ik het recht om bestaande inschrijvingen te ontbinden.
Mocht ikzelf onverhoopt de cursus/workshop, om welke reden dan ook, niet door kunnen laten gaan dan wordt
men hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en wordt het reeds overgemaakte geld volledig terugbetaald.
Deelname aan een cursus/workshop geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid.
Dit houdt dus in dat schade aan lijf en persoonlijke eigendommen (of vermissing) voor eigen risico zijn.
Indien er behoefte bestaat aan verdere informatie of overleg neem dan contact met op.
Bovenstaande zaken zijn algemeen geldend, maar ik ben vrij om in persoonlijk overleg hiervan af te wijken.
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terms of enrolment
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These terms are considered as accepted on receipt of an enrolment form signed by students.
enrolment Enrolment must be in writing; by sending the organisers a fully completed and signed enrolment
form and the payment of the workshop fee, at least four weeks before the workshop begins.
This enrolment is provisional until receipt of the workshop fee.
The order of receipt of the enrolment form is according to the postage date on enrolment form envelopes.
Students will receive after paying the workshop fee, a letter confirming receipt of this enrolment form and an
invoice for the workshop fee (including VAT).
The order of definite enrolment will be determined by the order of payment.
If a workshop has already been fully enrolled, then further students wishing to enrol will be informed that their
names can be placed on a waiting list, if they so wish.
cancellation By students:
Enrolment must be cancelled in writing.
If the cancellation letter is posted four weeks or more before the workshop begins, the workshop fee will be refunded minus a 15% cancellation charge.
If the cancellation letter is posted less than four weeks but more than two weeks before the workshop begins,
then the workshop fee will be refunded minus a 50% cancellation charge.
If the cancellation letter is posted less than two weeks before the workshop begins, or during the workshop, then
the workshop fee will not be refunded.
No refund will be given if students enrol but, without further notification, do not turn up for the workshop.
By the organiser: If the instructor, unexpectedly and/or for unforeseen reasons, be obliged to cancel the workshop than the workshop fee will be refunded in full.
liability:
Participation in the workshops is at students’ own risk. The organisers cannot accept liability for
bodily harm, or loss of or damage to their personal property during a workshop.
location: The workshop shall take place at the location named in the description.
If this location is changed, students will receive a letter notifying them of the change no less than six weeks before the workshop begins.
Students are then free to cancel their enrolment. The workshop fee will be refunded.
The organisers must receive notification of this cancellation by letter no more than fourteen days after the postage date of the letter notifying them of the change.
If the organisers do not receive any response, or if the response is later than fourteen days after notification of the
change, the organisers will regard this as confirmation of participation in the workshop at the new location.
further information: Please do not hesitate to contact us if you need any further information or clarification.
Though the above formalities are binding, the organisers are free to deviate from them at their discretion, following personal correspondence and/or after due consideration.

