
Seizoen 2019-2020 cursusopzet en aanmeldingsformulier.   

Woensdagmiddag/avondcursus glas van Martine Knoppert bij Zuid57 via Dakota’s Artlabs, 

adres Zuidlarenstraat 57, Den Haag 

  

Middag 16.00 - 18.00  -  cursus middag - 17 lessen   

Pauze  

Avond 19.30 - 21.30  -  cursus avond - 17 lessen   

 

• De lesperiode is komend seizoen van 30 oktober 2019 t/m 11 maart 2020. 

• Dit komt neer op 17 lessen ivm uitval in de kerstvakantie op 25-12 2019   

en op 1-1 2020 en in de voorjaarsvakantie op 26-2-2020. 

• Het cursusbedrag incl. BTW komt op € 350,00. Facturering vooraf.  

• Het is van belang je in juni al op te geven zodat het lokaal gereserveerd kan worden. Zodra het 

minimum van 9 cursisten bereikt is zet ik het lokaal vast en betaal ik de huur vooruit.  

Bij 9 cursisten stuur ik jullie een bevestiging van doorgaan met meteen de factuur, te betalen voor 

30 oktober, de eerste dag van de cursus.  

• Bij inschrijving voor beide cursussen, betaal je 1,5 keer de jaarcursus. Dat is € 525,- euro.  

• De stookkosten van het glas zitten inbegrepen in de cursus, de materiaalkosten niet. Een selectie 

aan materiaal kan terplekke gekocht worden. Hiervoor worden materiaalkaarten als hulpmiddel 

gebruikt.   

Het maximum aantal cursisten is negen per cursus. Zolang de ovens niet op volle sterkte zijn 

stop ik echter bij  een maximum van 14 in totaal (momenteel zijn er twee ovens buiten 

gebruik).  

• Inhalen door een dubbele les te draaien kan alleen in overleg en bij voldoende ruimte. 

 
  

0  Ik geef me op voor de middagcursus à € 350,-.  

0  Ik geef me op voor de avondcursus à € 350,-.  

0  Ik geef me op voor beide cursussen à € 525,-.  

  

Graag aankruisen wat van toepassing is,  

  

Naam         Datum         Handtekening  

  

  

Graag uw gegevens invullen:  

Naam cursist  :    

adres    :            

postcode  :           

stad    :            

e-mail adres  :            

telefoon  :    

  

Martine Knoppert _ info@martineknoppert.nl _ 0613411248 _ KvK 27169935 _ facebook.com/FusedbyYou. 

 

Formulier graag opsturen naar: Glasatelier Knoppert _Voltastraat 34 _ 2517 RN Den Haag       


