
Aanmelden en voorwaarden 
Het is handig om de workshop/cursus-datum/data in je agenda te noteren èn de 
bevestigingsmails te bewaren. Helaas vergeten aanmelders regelmatig dat ze zich hebben 
aangemeld…Ook graag zo spoedig mogelijk bericht als je voorziet géén gebruik te maken van 
je aanmelding. 
 
Workshops van een dag 
Onderaan de informatie over elke workshop op de site kun je je via de knop ‘aanmelden’ 
inschrijven. 
Je krijgt dan een bevestigingsmail van je aanmelding plus de factuur. 
Afmelden kan tot 10 dagen voor de workshop. Stuur dan een mail met in het onderwerp 
‘afmelden’ naar info@grafiekdrukkerij.nl . In de mail geef je duidelijk aan om welke workshop 
het gaat. Alleen in bovenstaand geval kan het workshopgeld minus 25 euro worden 
gerestitueerd. 
Daarna bestaat een betalingsverplichting van het volledige workshopgeld, in het geval je nog 
niet betaalde. Betalen doe je middels een factuur, die meegestuurd wordt met de 
bevestigingsmail van je aanmelding. Na betaling ben je van je plek bij de workshop verzekerd. 
Het workshopgeld dient zo snel mogelijk en voor aanvang van de workshop op de rekening van 
De Grafiekdrukkerij  te zijn bijgeschreven. Je kan een workshop door een vriend of vriendin 
laten volgen als je zelf op het laatst door ziekte verhinderd bent. Restitutie van het 
workshopgeld is niet mogelijk. 
 
 (Zomer)cursussen 
Onderaan de informatie over elke (zomer)cursus op de site kun je je via de knop ‘aanmelden’ 
inschrijven. Je krijgt dan een bevestigingsmail van je aanmelding plus de factuur. 
Afmelden kan tot 10 dagen voor de cursus. Stuur dan een mail met in het onderwerp ‘afmelden’ 
naar info@grafiekdrukkerij.nl . In de mail geef je duidelijk aan om welke cursus het gaat. Alleen 
in bovenstaand geval kan het cursusgeld minus 50 euro worden gerestitueerd. 
Daarna bestaat een betalingsverplichting van het volledige workshopgeld, in het geval je nog 
niet betaalde. Betalen doe je middels een factuur, die meegestuurd wordt met de 
bevestigingsmail van je aanmelding. Na betaling ben je van je plek bij de cursus verzekerd. Het 
cursusgeld dient zo snel mogelijk en voor aanvang van de cursus op de rekening van De 
Grafiekdrukkerij te zijn bijgeschreven. Je kan een (zomer)cursus door een vriend of vriendin 
laten volgen als je zelf op het laatst door ziekte verhinderd bent. Restitutie van het 
workshopgeld is niet mogelijk. 
 
Betalen in termijnen 
Bij de (zomer)cursussen is het mogelijk om in termijnen te betalen. Vraag er even naar in een 
mailtje naar info@grafiekdrukkerij.nl , of bel: 06 155 68008. 
 
Annulering en wijzigingen 
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een cursus of workshop te 
annuleren. Je krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht. Wij leggen andere opties voor data 
voor. Mocht een alternatieve datum niet mogelijk zijn en je hebt al betaald, dan krijg je het 
cursus- of workshopgeld terug. 
 
Restitutie cursusgeld 
Het is niet mogelijk het cursusgeld (of een deel daarvan) terug te krijgen. Uitsluitend als de 
workshop of cursus in zijn geheel niet doorgaat, zie ‘Annulering en wijzigingen’ hierboven. Bij 
annulering van een workshop/cursus of het stilleggen van lopende cursussen door 
overmachtsituaties zoals Covid-19, wordt gekeken hoe de workshop/cursus op een andere 
manier gegeven kan worden of op een ander moment. 
Als de docent een (lopende) cursus moet afzeggen wordt deze op een ander moment 
ingehaald. 



 
Wachtlijst / Extra cursus 
Wanneer je je inschrijft voor een workshop/cursus die volgeboekt blijkt te zijn, word je op een 
wachtlijst geplaatst. Als er een plaats vrij komt of als we een extra workshop organiseren, dan 
nemen wij contact met je op. Als je daadwerkelijk gaat deelnemen aan de workshop/cursus krijg 
je een bevestigingsmail plus de factuur. 
 
Aansprakelijkheid 
De Grafiekdrukkerij is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, voor 
diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde 
workshops of cursussen. 
 
Akkoordverklaring 
Door het invullen en inzenden van je aanmelding verklaar je akkoord te gaan met 
bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden. 
 
 


