
Inschrijving en betaling basiscursus Houtbewerken 

De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van het formulier. De inschrijving is alleen geldig 

als een week voor aanvang van de cursus/workshop het geld overgemaakt is aan de Stadswerkplaats 

Zutphen (NL49 RABO 0375 2735 49). Ongeveer een week voor aanvang van de cursus/workshop krijg 

je bericht of deze doorgaat of niet. 

Met het versturen van de inschrijving verklaar je dat je akkoord gaat met onze cursusvoorwaarden 

zoals vermeld op deze pagina. 

Algemene voorwaarden 

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

Stadswerkplaats Zutphen zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongeval. 

• De organisatie van de Stadswerkplaats Zutphen draait op vrijwilligers. Cursisten worden 

geacht zelf mee te helpen met opruimen, schoonmaken en, waar nodig, afbreken aan het 

eind van de lessen. 

• Het materiaal is bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders staat vermeld. 

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

• De cursussen/workshops gaan in de vakanties door met uitzondering van de kerstvakantie. 

Annulering 

• Gaat de cursus/workshop onverhoopt niet door, dan hoef je uiteraard niet te betalen. 

• Als je zelf afzegt, kan dit kosteloos tot twee weken voor aanvang van de cursus/workshop. 

• Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is 50 procent van het cursusgeld 

verschuldigd. Als je zelf een vervanger aanmeldt worden geen kosten in rekening gebracht. 

• Bij annulering na aanvang van de cursus blijft het totale cursus/workshopbedrag 

verschuldigd. 

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

wegens onvoldoende belangstelling. Indien je reeds betaald hebt, ontvang je het bedrag 

terug. 

Inschrijving en Betaling 

Naam: 

Adres: 

Postcode / Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Email: 

 

Ik geef mij op voor de volgende cursus: 

Basiscursus Houtbewerking 

Dag en Tijdstip: 

Startdatum: 



Betaling 

 

o Ik heb het cursus / workshopbedrag overgemaakt op rekeningnummer NL49 RABO 0375 

2735 49 op naam van Stichting Stadswerkplaats Zutphen 

Mensen met een minimuminkomen kunnen een beroep doen op de Meedoenregeling van de 

gemeente Zutphen en (een deel van) het cursusgeld terugkrijgen. 

o Ja, ik kom in aanmerking voor de Meedoen-regeling 

o Ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord  

 

Datum 

 

Print dit formulier uit en stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier weer terug naar 

infocursus@stadswerkplaats-zutphen.nl  

mailto:infocursus@stadswerkplaats-zutphen.nl

