
 

          Muldersweg 5-2 

          7951 DG  STAPHORST 

          Tel: (0522) 46 50 55 

          E-mail: info@quiltpalace.nl 

Inschrijfformulier 

Ondergetekende, 

Naam: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats:   …………….         ………………………………………. 

Telefoonnummer: ……………………-………………………………….. 

Emailadres: …………………………………….@…………………………………….. 

 

geeft zich middels deze aanmelding op voor de cursus: ……………………………………………… 

welke plaatsvindt op: ………-…………- ………… 

Het totale cursusgeld bedraagt: EURO ……………………. 

 

Bij deze opgave is een aanbetaling verschuldigd van EURO 7,50. Dit bedrag dient contant betaald te worden. Deze aanbetaling zal niet 

worden gerestitueerd bij afmelding van de cursus door de cursist. Indien de gehele cursus niet door kan gaan,  wordt dit bedrag 

terugbetaald. 

LET OP!: De inschrijving is pas definitief, wanneer de aanbetaling is voldaan. 

  

Het resterende bedrag van het cursusgeld, wordt op de cursusdag rechtstreeks, contant aan de lesgevende betaald.  

 

Ondergetekende is op de hoogte van de bijgevoegde algemene cursusvoorwaarden en gaat daarmee akkoord. 

 

Datum: …………-………-………………. 

 

Handtekening: 

 

 

…………………………………… 

ALGEMENE (CURSUS)VOORWAARDEN 

Inschrijving: 

Indien u belangstelling heeft voor een van de cursussen, kunt u zich met behulp van het inschrijfformulier aanmelden. Voor alle 

cursussen geldt: "wie het eerst komt, het eerst maalt" en "vol is vol". 

Het inschrijfformulier kunt u inleveren bij de winkel, scannen en per email zenden naar info@quiltpalace.nl, of per post zenden naar: 

Quiltpalace, Muldersweg 5-2, 7951 DG  STAPHORST 

De inschrijving dient altijd schriftelijk te geschieden en is bindend. (denk om de aanbetaling) 

Betaling: 

Bij opgave voor een cursus is een aanbetaling verschuldigd van EURO 7,50. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening te zijn 

overgemaakt op rekeningnummer NL08RABO03608.95.492 t.n.v. Quiltpalace te Staphorst, o.v.v. de betreffende cursusnaam en zal 

niet worden gerestitueerd bij afmelding van de cursus door de cursist. Indien de gehele cursus niet door kan gaan, wordt dit bedrag 

terugbetaald. 

Indien de aanbetaling niet binnen 14 dagen is betaald, vervalt de inschrijving voor de cursus en bestaat de mogelijkheid, dat u achter het 

net vist. 

Het resterende bedrag van het cursusgeld, wordt op de cursusdag rechtstreeks, contant aan de lesgevende betaald.  

 

Annuleren: 

Annuleren is mogelijk tot 3 weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering na deze datum is het volledige lesgeld verschuldigd, 

waarbij de mogelijkheid bestaat om zelf voor vervangende cursist te zorgen.  

Bij onvoldoende belangstelling voor een bepaalde cursus heeft Quiltpalace het recht om de cursus te annuleren, waarbij het volledige 

cursusgeld, inclusief aanbetaling zal worden terugbetaald. 

Plaatsing bij de cursus geschiedt op volgorde van aanmelding. De cursussen zijn altijd inclusief koffie en thee en exclusief de benodigde 

materialen, tenzij anders vermeld.  


