
Kosten en voorwaarden 2020-2021 
 

 Je bent van harte welkom om bij ‘Kleuratelier Aiwa Froeling’ mijn lessen 
te komen volgen. 

 Eén lesserie bestaat uit 11 lessen; 10 lessen plus 1 gratis afmaak/ inhaalles.  

 Kosten per lesserie zijn; 240 euro. De kosten per les zijn 24 euro, dit is inclusief materialen. 

 Elke les duurt 2 uur en 45 minuten, zodat je genoeg tijd krijgt om in je creëer-modus te komen.  

 We starten de les met thee, koffie en theorie over het thema van de lessenserie. Dit duurt 20 tot 

30 minuten. Daarna ga je aan de slag met een persoonlijk werkstuk en ik begeleid je hierbij (waar 

je wilt) om te creëren van jouw eigenheid. 

 Je werkt met je eigen materialen aan je eigen werkstuk. Je mag altijd voor jou nieuwe materialen 

en pigmenten uitproberen.  

 Het kan voorkomen dat je materiaalkosten oplopen, ik geef je tijdig een seintje als dit gebeurt. 

 Om de theorie tot leven te brengen maken we per lesserie samen ook één soort verf, hier 

trekken we een uur voor uit. Ik zorg voor deze materialen. 

 Instromen mag altijd. Je mag kosteloos een les komen kennis maken in je lesserie naar keuze. 

 Iedereen is welkom in elke les, ongeacht ervaring. 

 Stroom je halverwege een lesserie in, dan bereken ik naar rato je cursusgeld voor de 

desbetreffende lesserie. 

 De minimum inschrijfduur is één lesserie. Stroom je later in, dan rond je de desbetreffende 

lesserie af. Na afloop van elke lesserie, kun je je opnieuw aanmelden. 

 Ik vind een groepsgrootte van max. 7 cursisten prettig om mee te werken. Zo kan ik iedereen de 

aandacht geven die hij/ zij verdient.  

 Gemiste lessen kun je inhalen in les 11, de laatste les van elke lesserie. Mis je meer lessen, dan is 

inhalen in overleg mogelijk. 

 Afmelden;  

Kun je een les niet bijwonen? Meld je hiervoor af uiterlijk een dag van te voren. Bij afmeldingen 

binnen 24 uur breng ik de les in rekening. 

 Het kan voorkomen dat ik zelf ziek wordt. Aangezien ik een eenmanszaak heb, zal deze les komen 

te vervallen. Ik zal iedereen tijdig op de hoogte stellen van het uitvallen van deze les en er 

worden geen kosten in rekening gebracht. 

 In de schoolvakanties en op feest- en bijzondere dagen is er geen les. Op www.kleuratelier.nl kun 

je in mijn ‘agenda’ zien wanneer alle lessen plaats vinden. 

 Ik maak per lesgroep een app-groep aan, zodat alle groepsdeelnemers van die groep eenvoudig 

met elkaar kunnen communiceren. Ik vraag van te voren toestemming aan de deelnemers en 

hou me aan de privacy policy. 

Betaalopties;  

 Je mag de totale kosten per lesserie in één keer overmaken (dit heb ik het liefst).  

 Je mag in termijnen betalen; je maakt voor de eerste les van elke nieuwe maand het aantal 
lessen van die maand over per bank of je neemt het desbetreffende geld contant mee naar les. 

 

 Voor meer informatie kijk op mijn website www.kleuratelier.nl 

 Vragen? Mail naar aiwa@kleuratelier.nl of bel 06-10832319. 
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