ATELIER IRIS FREDERIX

Masterclass

Opdrachtbevestiging &Voorwaarden
Dank je wel voor je deelname aan de Masterclass en het in mij gestelde vertrouwen! Bij deze
de opdrachtbevestiging en betalingsbevestiging van je deelname aan de Masterclass. Na het
ondertekenen en opsturen van dit formulier/of het betalen van de masterclass) heeft u nog 14
dagen bedenktijd. Daarna is uw inschrijving en betalingsverplichting voor de gehele
masterclass definitief.
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 betaling is niet mogelijk onder geen enkele
omstandigheid.
Je hebt betaald voor vijf lesdagen, met 25 actieve lesuren, in de masterclass E599,- inclusief
koffie thee, chocolade en gebruik van mijn kunstboeken en schildersezels met
daglichtlampen.
In de Masterclass leer je schildertechnieken in de realistische stijl. Omdat ik, samen met jou,
de hoogst mogelijke kwaliteit in de Masterclass wil bereiken vraag ik je de positie van
leerling aan te nemen. Hierdoor kan je je de aangereikte schildertechnieken helemaal eigen
maken. Nadat je deze technieken volledig geinternaliseerd hebt komt je eigenheid en
handschrift vanzelf steeds meer tot uiting in je schilderwerken.

De Masterclasses heb ik op deze wijze opgebouwd zodat je als kunstenaar het maximale uit
jezelf 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. De klachtenprocedure
staat vermeld op www.irisfrederix.com onderaan op de masterclasspagina.
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 zal ik uiteraard mijn uiterste best doen
om (eventueel dmv. aanvullende thuisopdrachten, als je daar behoefte aan hebt) dezelfde
leercurve te bewerkstelligen. Mocht er een uitval zijn in een andere groep en er komt
onverwacht een inhaalplek vrij dan probeer ik je natuurlijk deze plek aan te bieden als
inhaalmogelijkheid. Dit kan ik echter niet garanderen helaas.
Graag deze opdrachtbevestiging ondertekend retour zenden, per post of digitaal. Dit is niet
nodig als u de masterclass al geboekt/gekocht heeft want dan bent u digitaal al akkoord
gegaan met de voorwaarden. Tot straks in de Masterclass; ik kijk ernaar uit je te mogen
ontvangen!
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