
Inschrijving workshops  

De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van het formulier.  Ongeveer een week 

voor aanvang van de workshop krijg je bericht of deze doorgaat of niet. 

Met het versturen van de inschrijving verklaar je akkoord te gaan met de voorwaarden zoals 

vermeld op deze pagina. 

Algemene voorwaarden 

 Deelname aan de workshop is op eigen risico. De begeleider(s) en de Stichting 

Stadswerkplaats Zutphen zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of een ongeval. 

 De organisatie van de Stadswerkplaats Zutphen draait op vrijwilligers. Deelnemers 

worden geacht zelf mee te helpen met opruimen aan het eind van de workshop 

 Het materiaal is grotendeels inbegrepen (textielworkshops) als je iets maakt wat 

meerkosten met zich meebrengt dan kan dit vooraf worden besproken, in dat geval 

wordt er in overleg een passend bedrag in rekening gebracht.. 

 Om teleurstellingen te voorkomen, raden we aan je op tijd in te schrijven. Zodra de 

workshop vol is wordt dit vermeld op de website. Als er veel vraag is wordt er 

eventueel een extra workshop geprogrammeerd. 

Annulering 

 Als er een reden is om af te zeggen moet dit liefst zo vroeg mogelijk en uiterlijk een 

week voor aanvang van de workshop 

 De Stadswerkplaats Zutphen behoudt zich het recht voor een workshop te annuleren 

als er onvoldoende belangstelling is.  

 Inschrijving  

  

Naam (verplicht) 

 

Straatnaam en huisnummer (verplicht) 

 

 

Postcode/Woonplaats(verplicht) 

 

Telefoonnummer (verplicht) 

]  

Uw email (verplicht) 

 

Ik geef me op voor de volgende workshop 



fietsonderhoud ‘knap’m op’  Kleding Vermaak ‘lap’t op  Kleding Pimpen 

‘pimp’t op’ 

  Dag en Tijdstip (verplicht) 

 

Startdatum (verplicht) 

 

Betaling (verplicht) 

 Ik betaal het  workshopbedrag contant bij workshopleider. Textielworkshops: 5 

euro materiaalkostenvergoeding.  

Heb je en minimuminkomen en is dat aantoonbaar, sta je bijvoorbeeld ingeschreven bij 

Het Plein, dan kun je gratis deelnemen aan het workshopaanbod fietsonderhoud.  

Voor de textielworkshops wordt een materialen vergoeding gevraagd van 5 euro. 

 Ja, ik heb een minimuminkomen 

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord (verplicht) 

 

Datum (verplicht) 

 

Vul dit in of print dit volledig ingevulde en ondertekende formulier uit en stuur het op naar: 

Stadswerkplaats Zutphen, Appelstraat 24, 7204 DT Zutphen . 

of geef je telefonisch op en teken de overeenkomst ter plekke voor aanvang van de workshop 

Voor de telefonische afspraak gelden dezelfde voorwaarden als boven beschreven. 

 

 

 

 

 


