Augustus , 2017
Beste Bloemschikkers,
De bloemschikcursus gaat binnenkort weer van start.
De cursus start in de maand September, in week 37.
De begindatum voor de avondcursus is 12 of 13 Septemer, het ligt er aan in welke groep je zit.
Kunt U een keer niet, dan is er altijd een mogelijk tot inhalen, of iemand anders te sturen.
Dit Najaar worden 4 nieuwe ondergronden gebruiken ( deze zal ik aanleveren ) en 4 oudere
ondergronden uit een voorgaand seizoen of iets soortgelijks in overleg, zelf mee te nemen.
De 4 nieuwe ondergronden zitten al doorberekend in het cursus bedrag.
De eerste les hoef je geen ondergrond mee te brengen, wel altijd een goed kratje voor transport.
De avondcursus begint om 19.30 uur tot ongeveer 21.45 uur
De cursus wordt om de 2 weken gegeven, echter in maand Dec daar zit een wijziging in!!!!

Noteer alvast de cursus weken ; week 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49 , 50 !!!!! .
Er worden verse bloemen, mooie seizoensmaterialen, takken, mossen etc etc.gebruikt.
Ook het Kerst seizoen wordt niet vergeten, er worden dan weer 2 mooie kerststukken gemaakt.
De Totaal kosten van de bloemschikcursus is € 270Kiest u ervoor om het bedrag in 1 keer te voldoen, dan mag er een betalingskorting van 2%
berekend worden, graag het cursusbedrag uiterlijk 1 week voor begindatum overmaken.
Kiest U ervoor de cursus in drie termijnen te betalen, dan graag het eerste termijn 1 week
voor aanvang van de cursus, het tweede termijn voor 23 Oktober , het derde termijn voor
23 November.
Dit mag op I.N.G. Rekeningnummer ; NL 17 INGB 0009 3590 50 tnv. Atelier Pepelka.
U kunt op locatie alleen Cash betalen.
Mocht U interesse hebben in de bloemschikcursus, dan graag dit formulier z.s.m. Retour.
Dit mag via de mail, whats app , of post retour , Graag aanmelden voor 1 September !!!!!!!.
Voor eventuele vragen mag je altijd bellen ; 0653338036 of mailen info@atelierpepelka.nl
Mijn whats app is uiteraard het bovenstaande mobiele nummer.
Met vriendelijke groet, Jolanda van Atelier Pepelka.
inschrijfformulier
Naam;
Adres ;
postcode / plaats ;
E-mail @dres ;
Telefoonnummer ;
Ik betaal het volledige bedrag ( met 2 % korting) / Ik betaal het in 3 termijnen
Ik kom op de dinsdagavond / woensdagavond
Handtekening ;

