Algemene informatie
Afdeling Beeldend seizoen 2017/2018
Over inschrijven, volgen van lessen en andere lesgebonden informatie
Start seizoen: de cursussen starten in de week van 11 september 2017, tenzij anders vermeld staat.
Proefles: zolang er plek is bij een cursus kunt u altijd gratis en vrijblijvend een proefles volgen.
Aanmelden hiervoor kan telefonisch via 030-6958393 of via mail info@kunstenhuis.nl o.v.v. cursus, uw
naam en telefoonnummer.
Mocht u ervoor kiezen na de proefles de lessen te willen vervolgen, dan brengen wij het aantal
gevolgde lessen (inclusief de proefles) in rekening.
Later instromen: zolang er nog plek is bij een cursus, kunt u het gehele jaar instromen.
Afmelden: kunt u of uw kind niet naar de les komen?
Ga naar www.kunstenhuis.nl/afmelden en stuur een bericht naar de betreffende docent.
Annuleren van inschrijving: annuleren kan uitsluitend schriftelijk en via e-mail. Of hieraan kosten
verbonden zijn, hangt af van de datum van annulering. Zie voor verder uitleg onze algemene
voorwaarden.
Aantal lessen: De cursussen bestaan uit 30 lessen, tenzij anders vermeld.
Ziekte van docent: wanneer een docent ziek is, laten we dit altijd zo tijdig mogelijk weten via e-mail of
sms. Indien mogelijk zullen wij voor vervanging zorgen, als dat niet lukt, wordt de les op een later
moment ingehaald.
Betalingen: vragen over betalingen ontvangen wij het liefst via e mail: info@kunstenhuis.nl
Vakanties: het KunstenHuis volgt de vakanties van Midden-Nederland, zie www.schoolvakantiesnederland.nl
Voor alle duidelijkheid, er worden geen lessen gegeven in de weken van:
16 okt – Herfstvakantie
18 dec – Inhaalweek (alleen om in te halen, mits nodig)
25 dec – Kerstvakantie
1 jan – Kerstvakantie
26 feb – Voorjaarsvakantie
30 april - Meivakantie

Algemene voorwaarden: klik hier voor onze algemene voorwaarden voor seizoen 2017/2018.
Afwijkende tarieven: voor leden van ASZ (Algemene Seniorenvereniging Zeist) gelden aparte tarieven,
informeer hiernaar bij de administratie: info@kunstenhuis.nl .
Over de materiaalkaart:
Voor het aanschaffen van materiaal van het KunstenHuis maakt u gebruik van een materiaalkaart.
Deze zijn met verschillende waarden op onze website te bestellen en betalen.
Op www.kunstenhuis.nl/cursussen/beeldend vindt u rechts op de pagina een knop ‘materiaalkaart
kopen’.
Er zijn verschillende waarden € 10,-, € 20 en € 50,- voor 2D en € 25,- en € 45,- voor de 3D afdeling.
Na betaling via iDeal ontvangt u de link naar uw materiaalkaart in uw inbox van het opgegeven
mailadres en kunt u deze uitprinten en meenemen naar de les.
NB Bij de jeugdlessen en verschillende lessen voor volwassenen is materiaal inbegrepen. Zie de info per
cursus.

Andere vragen of opmerkingen? Stuur een email aan
info@kunstenhuis.nl of bel 030-6958393.

