ATELIER IRIS FREDERIX

Masterclass
Opdrachtbevestiging&Voorwaarden
Dankuwel voor uw deelname aan de Masterclass en het in mij
gestelde vertrouwen! Bij deze de opdrachtbevestiging voor uw
deelname aan de Masterclass. Na het ondertekenen en opsturen van dit
formulier heeft u nog 14 dagen bedenktijd. Daarna is uw inschrijving
en betalingsverplichting voor de gehele masterclass definitief.
Binnen drie weken na dagtekening van deze bevestiging dient 10%
van het bedrag, te weten € 77,50, overgemaakt te zijn op
rekeningnummer: NL81ABNA0415581052, t.n.v. Iris Frederix te
Utrecht o.v.v. “Masterclass: Level 1, Level 2, Level 3, Level 4,
Level 5, Level 6”.
Aangezien ik gekozen heb voor kleine groepen, heeft een afzegging
een grote impact op de reeds gemaakte kosten en het al dan niet laten
doorgaan van de masterclass. Daarom is deze afspraak bindend.
Restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk.
U betaalt voor de zeven lesdagen in de masterclass E775,- inclusief
lunchgerecht, versnaperingen en drankjes. Eén keer per twee jaar
wordt er door mij een gratis expositie georganiseerd met feestelijke
opening. Tijdens de expositie worden de door u gemaakte werken
tentoongesteld en vindt de uitreiking van de behaalde certificaten
plaats.
In de Masterclass leer u schildertechnieken in de realistische stijl.
Omdat ik, samen met u, de hoogst mogelijke kwaliteit in de
Masterclass wil bereiken, vraag ik u de positie van leerling aan te
nemen. Hierdoor kunt u de aangereikte schildertechnieken helemaal
eigen maken. Nadat u deze technieken volledig geinternaliseerd hebt
kunt u uw eigenheid aan uw schilderwerk toevoegen.

De Masterclasses heb ik op deze wijze opgebouwd zodat u als
kunstenaar het maximale uit uwzelf kunt halen en ik het beste mijn
werk kan doen. Atelier Iris Frederix zal discreet omgaan met alle
informatie waarvan kan worden geacht dat hij vertrouwelijk is.
Afzeggen van lessen of andere organisatorische onderwerpen graag
via de mail met mij communiceren en niet tijdens de masterclass. Dit
om de masterclass tijd zo goed mogelijk te kunnen benutten voor het
lesgeven. Mocht er, om welke reden dan ook, door mij een les of een
masterclass niet door kunnen gaan krijgt u uiteraard een andere
lesmogelijkheid aangereikt of retounering van uw lesgeld betreffende
de uren die uitvallen.
Mocht u om welke reden dan ook een les moeten missen is dit uw
eigen verantwoordelijkheid. Restitutie van het lesgeld of inhalen van
lessen is niet mogelijk. Om de mensen die lessen moeten missen,
tegemoet te komen, bied ik op twee manieren de mogelijkheid aan om
de gemiste uren in te halen:
- Tijdens de andere Masterclassdagen is er gelegenheid om een uur
langer door te werken. - Tijdens de feestelijke expositie ter afsluiting
van de Masterclass kun u in mijn atelier schilderen.
Graag deze opdrachtbevestiging ondertekend retour zenden, per post
of digitaal. Tot straks in de Masterclass; ik kijk ernaar uit u te mogen
ontvangen!
naam: Iris Divina Frederix

naam:.......................................................

datum:......................................................

handtekening.............................................

handtekening...........................................
M asterclass kunstschilder Iris Frederix W W W .IRISFREDERIX.COM Adres: Emmy van
Lokhorststraat 8 3544 HM te Utrecht tel: 06 26280884

rekeningnr. NL81ABNA0415581052

BTW NR.: NL34375338B01

